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Samenvatting 

 

Volgens velen wordt de Nederlandse samenleving gekenmerkt door diversiteit. Daar tegenover staat 

wat anderen omschrijven als het verlangen naar normaliteit en gelijkheid. Tezamen levert dit een 

spanningsveld waarbinnen probleemwijken, buurten die niet voldoen aan de algemene norm, 

geïdentificeerd worden. Stedelijke problematiek staat al sinds de jaren ’60 op de politieke agenda en 

probleemwijken zijn al decennia lang onderworpen aan beleidsstrategieën. Toch zijn probleemwijken 

nog steeds een actueel onderwerp in het politieke en maatschappelijke debat. Uit die discussie stijgt 

geen consensus op maar vele verschillende percepties en opvattingen spelen erin een rol. In deze 

thesis is de discussie alsmede het huidige beleid waarmee de discussie verband houdt, onderzocht 

aan de hand van kritische discoursanalyse. Gelet is op de relatie tussen de probleemperceptie en de 

voorkeur die wordt uitgesproken wat betreft de oplossing. Uit de discussie over 

probleemwijkenbeleid zijn vier discoursen gedestilleerd. Respectievelijk staan hierin centraal: Kritiek 

op het beleid, de stigmatisatie van allochtonen, negatieve effecten op naam van een slechte buurt en 

een cumulatie van problemen. Elementen van deze discoursen zijn te herkennen in het beleid en 

andersom. Voor wetenschappelijk onderzoek lijkt het beleid daarentegen minder bevattelijk.  
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1. Inleiding 

 

Als je om je heen kijkt, wat zie je dan? De binnenkant van je Mercedes of het voetgangersstoplicht? Je 

woont in een vrijstaande woning in Weesp aan de Vecht. Elke dag stop je kroepoek in dozen, voor 

veertig jaar lang. Je moeder kookt Marokkaanse familiegerechten uit de tajine terwijl jij studeert. Met 

je lief ga je een weekend naar Warschau, of Madrid. Bij gunstig weer laat je alles uit je handen vallen 

om aardappels te rooien. Je vrienden wonen op een galerij in Rotterdam-Zuid maar je zus is 17 en 

krijgt een baby. Gelukkig ben je biseksueel. Je zou het liefst gaan reizen met je woonboot als de 

gemeente geen bezwaar maakt. Toch wandel je vooral graag, mits de zon schijnt en er geen geweld is 

op straat. 

 

Volgens veel mensen, overheden en onderzoeken wordt onze samenleving gekenmerkt door 

(toenemende) diversiteit in meerdere domeinen zoals sociaal-, cultureel-, economisch-, etnisch-, 

ruimtelijk-, noem maar op (NJI, 2009; NSV, 2014; PWC, 2006; RMO, 2013; SCP, 2014; Telussa et al., 

2009). Tegelijkertijd wordt diezelfde samenleving onderworpen aan een politieke norm die is 

gemotiveerd door de (naoorlogse) wens om gelijkheid na te streven zeggen Paul Frissen en Theo 

Klein (Frissen, 2014; Klein, 2000). Dit creëert een spanningsveld en levert de voorwaarden om 

probleemwijken te identificeren. Want in een samenleving waar het gelijkheidsbeginsel (Grondwet 

art. 1) een dominante rol speelt wordt zogezegd niet getolereerd dat groepen buiten de 

maatschappij komen te staan, redeneren zij. Wijken waar bijvoorbeeld armoede en criminaliteit 

heerst in een mate die sterk afwijkt van de norm, de standaard van onze samenleving, vindt men 

onacceptabel en heten dan probleemwijken.  

Wie niet thuis is in het onderwerp kan toch een beeld krijgen via de goed bekeken reality-serie 

‘Probleemwijken’, in 2005 uitgezonden op SBS6 (SBS6, 2005). We kijken mee met Cora en Tonny die 

uit hun huis moeten vanwege de ‘hangjongeren bij de boog’ en we horen van de voice-over dat 

Duindorp ’s nachts het domein is van de jongeren die vaak overlast veroorzaken door sloophout in de 

fik steken om interactie met de politie te zoeken (FDHPT, 2014). Zo simpel laat de probleemwijk zich 

echter niet door iedereen stereotyperen. Al doet het fenomeen zich per definitie ruimtelijk voor, 

volgens sommige auteurs is het vooral een maatschappelijke zorg (Bakker, 2012; Bruin, 2008; Klein, 

2000; van Ophoven, 2009) en weer anderen benadrukken de individuele problematiek of 

beperkingen van de bewoners van de wijk (Duyvendak, 1999; Huisman, 2011).  

Beleidsmakers, critici en anderen variëren in hun opvattingen over probleemwijken en dat is terug te 

zien in het maatschappelijke en politieke debat over probleemwijken (Hoofdstuk 5 – KDA: De 

discussie over probleemwijkenbeleid). Consensus over de aanpak lijkt ver te zoeken (van Kempen 
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and Bolt, 2009; Kruythoff, 2003; Manley et al., 2011; SCP, 2013). Desalniettemin zijn probleemwijken 

al jarenlang onderwerp van beleid waarmee getracht wordt de waargenomen problemen op te 

lossen (Hoofdstuk 2 – Context), want laat nou ook het maakbaarheids-denken niet vreemd zijn voor 

Nederlanders. Inpoldering is hiervan het voorbeeld bij uitstek, niet slechts als fysieke metafoor maar 

ook vanwege de talloze sociale aspecten van het ontwerpproces. Boeren uit verschillende 

windstreken werden heterogeen over het nieuwe land verspreid met de intentie de integratie te 

bevorderen (Gort and van Oostrom, 1987; Vriend, 2013). Een redenatie die niet onbekend klinkt voor 

wie zich in probleemwijkenbeleid verdiept (van Kempen and Bolt, 2009). 

 

Probleemstelling, relevantie en hoofdvraag 

Stedelijke problematiek staat al sinds halverwege de jaren ’60 op de politieke agenda en er wordt al 

decennia lang beleid op gevoerd maar toch blijven probleemwijken in onze optiek aldoor actueel. Er 

lijkt weinig te veranderen aan de problematiek of de omvang daarvan. Het beleid slaagt er dus niet in 

de problemen die wij ervaren adequaat te tackelen (Marlet et al., 2009; Straatman, 2010; SCP, 2011; 

SCP, 2013). Verschillende percepties, opvattingen en ideologische standpunten ten aanzien van 

probleemwijkenbeleid vullen een discussieruimte tussen de waargenomen problematiek, de 

politieke agenda en het beleid. De gelaagdheid van die discussie verhindert mogelijkerwijs dat het 

beleid problemen rechtstreeks adresseert en oplost. 

Het beleid en de probleemwijken worden veelvuldig geëvalueerd en bekritiseerd. Sinds de start van 

het Krachtwijkenbeleid, het actuele probleemwijkenbeleid, verschijnt er elk jaar een 

voortgangsrapportage (2008-2014), is er sinds 2009 een Wetenschappelijke Commissie 

Wijkenaanpak die eens per jaar een advies schrijft (2010-2014), zijn er bewonerspeilingen (2009-

2012), waterbedeffectmetingen (2009&2011) en brengen ook andere instanties 

onderzoeksrapporten uit (CBS, 2010; CBS, 2012; CBS, 2012; SCP, 2011; SCP, 2013) of een evaluatie 

daarvan (Hooimeijer, 2013). De discussie zelf wordt echter niet vaak onder de loep genomen. Toch is 

ze onlosmakelijk verbonden met het beleid en de probleemwijk, zoals op basis van het theoretisch 

kader duidelijk te begrijpen zal zijn. De hoofdvraag van de thesis is daarom: 

 

Welke denkbeelden zijn onderdeel van de discussie over probleemwijkenbeleid ; hoe 

worden probleem en beleid met elkaar in verband gebracht  en in welke mate zijn deze 

redenaties te herkennen in het beleid?  
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Doelstelling 

Het doel van deze thesis is om inzichtelijk te maken welke uiteenlopende denkbeelden er bestaan in 

de alledaagse discussie ten aanzien van probleemwijkenbeleid en om uit te lichten hoe daarin de 

perceptie van het probleem samenhangt met de voorkeur voor de oplossing. In aanvulling daarop is 

het doel om aan te wijzen met welk denkbeeld beleidsmakers zich identificeren en toe te lichten wat 

dit zegt over de aard en de effectiviteit van het huidige beleid. 

 

Leeswijzer 

Na deze inleiding zal als eerste de context van het onderwerp geschetst worden. Stadsgroei, een 

overzicht van stedelijke-beleidsontwikkelingen vanaf de jaren ’60 en een beknopte beschrijving van 

probleemwijken komen aan bod in hoofdstuk 2.  

 

Hoofdstuk 3 betreft het theoretisch kader dat richting geeft aan het empirisch onderzoek. Uit de 

ambitie om denkbeelden te onderzoeken is de keuze voor discourstheorie gevolgd. Na een algemene 

beschrijving van deze theorie wordt ingegaan op kritische discoursanalyse. Het hoofdstuk word 

besloten met een herformulering van de vraagstelling van deze thesis. 

 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de methode van de analyse. Hierin komt aan bod hoe de analyse is 

afgebakend en uitgewerkt, en op welke wijze discourstheorie er vorm aan geeft.  

 

Dan volgen twee analyse hoofdstukken, te beginnen met hoofdstuk 5 waarin de discussie over 

probleemwijkenbeleid wordt beschreven aan de hand van vier discoursen. Hoofdstuk 6 gaat daarna 

in op het probleemwijkenbeleid zelf waarbij geregeld de connectie met hoofdstuk 5 wordt uitgelegd. 

Tezamen maken deze hoofdstukken de relatie tussen het beleid en de discussie erover inzichtelijk. 

 

Hoofdstuk 7 is gewijd aan de conclusie, waarin de hoofdvraag wordt beantwoord. 

 

Hoofdstuk 8, de discussie, vangt aan met een toelichting over de beperkingen van het onderzoek 

alvorens de belangrijkste bevindingen in verband gebracht worden met wetenschappelijke literatuur. 

 

De thesis eindigt met een epiloog waarin ik een aantal vragen stel ten gevolge van de lessen die zijn 

geleerd uit deze thesis en onderaan het document kunnen de referenties en bijlagen gevonden 

worden. 
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2. Context 

 

In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen de context van het onderwerp geschetst, te beginnen met een 

stukje geschiedenis. Centraal staan de beleidsontwikkelingen ten aanzien van grootstedelijke 

problematiek door de tijd heen en afsluitend volgt een definitie van probleemwijk in het heden. 

 

Stadsgroei 

Tot om en nabij 1900 waren het fabriekseigenaren en particuliere investeerders (huisjesmelkers) die 

zich bezig hielden met huisvesting. De industrialisatie (19e eeuw) genereerde veel nieuwe banen en 

zorgde voor een massale trek van plattelandsbewoners naar de steden, die dan ook in rap tempo 

groeiden. Vanaf het begin van de 20e eeuw werd de ontwikkeling van nieuwe wijken in de meeste 

gevallen een verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties, binnen de kaders van het eerste 

stedelijke overheidsbeleid, de Woningwet. Deze had in essentie als doel om de bouw van goede 

woningen te bevorderen en de bewoning van slechte, ongezonde huizen tegen te gaan (Kempen et 

al., 1988).  

Na de Tweede Wereldoorlog kampt Nederland met een ernstig tekort aan woningen door een 

combinatie van factoren. Vijf jaar lang was er weinig bouwactiviteit geweest maar wel een boel 

schade en een sterke toename van het aantal huishoudens (Babyboom) ontstaan. Als reactie daarop 

investeerde de overheid in de bouw van betaalbare huizen, waaronder sociale huurwoningen 

(Boelhouwer and van der Heijden, 1992; Veldboer and Duyvendak, 2004). 

 

Er was dus zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog een periode van intensieve stedelijke groei op 

basis van behoefte. Vanaf de jaren ’90 trad er een verzadiging in het woonaanbod op en heeft er een 

verandering in het volkshuisvestingbeleid plaatsgevonden. De directe noodzaak om te bouwen 

verdween en men kon het zich permitteren een meer sturend en marktgericht beleid te voeren ten 

aanzien van wonen. Er werd onder andere getracht de wanverhouding tussen huur en inkomen te 

verkleinen. Dit gebeurde door sociale huurwoningen uitsluitend beschikbaar te maken voor 

huishoudens met een laag inkomen en huur- of koopwoningen werden tegelijkertijd ontoegankelijk 

voor deze huishoudens vanwege afnemende huurtoeslag. Er ontstond daardoor ruimtelijk meer 

homogeniteit in de woonbezetting (Kruythoff, 2003). (Peters, 2011) 
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Beleidshistorie 

De erfenis van de vooroorlogse stedelijke ontwikkelingen is een groot aantal arbeiderswijken. De 

naoorlogse groeiperiode heeft vooral middelhoge tot hoge flats voortgebracht. In beide gevallen 

verslechterden de wijken snel vanwege laagwaardige bouwkwaliteit en ook bracht de stedelijke 

expansie complexe maatschappelijke vraagstukken met zich mee op het gebied van veiligheid en 

openbare orde. 

 

Na een aantal jaren waarin louter gefocust werd op het saneren en vernieuwen van verkrotte 

vooroorlogse stadsdelen in navolging van de Woningwet komt halverwege de jaren ’60 stedelijke 

problematiek op de politieke agenda te staan. Er blijkt dat er eerst een aantal bestuurlijk-financiële 

problemen opgelost moet worden (wie bepaalt het beleid? wie betaalt het beleid?) alvorens, in de 

jaren ’70, de aandacht kan uitgaan naar fysieke en maatschappelijke problemen in de steden 

(Straatman, 2010). Dat bestuurders stedelijke- en maatschappelijke problematiek als verweven 

beschouwen komt duidelijk naar voren in het beleid dat wordt ontwikkeld. Het 

‘Stadsvernieuwingsbeleid’ was het eerste stedelijk beleid met een sociale ambitie. Behalve het 

vernieuwen van de vooroorlogse arbeiderswijken had het als doel bewoners te laten stijgen op de 

sociale ladder (Priemus, 2006). De maatregelen die in dit beleid centraal stonden hadden een fysiek 

karakter. Er werden veel oude woningen gerenoveerd of gesloopt om de buurten aantrekkelijker te 

maken om in te wonen, werken en leven, met als verwachting dat mensen dan beter zouden 

integreren in de samenleving.  

 

Het resultaat van het Stadsvernieuwingsbeleid bleek een beduidend verbeterde woonkwaliteit in de 

oude wijken maar de sociale problemen bleven in deze periode onveranderd bestaan. De fysieke 

aanpak kreeg daarom in de jaren ’80 een tegenhanger in de vorm van het 

‘Probleemcummulatiegebiedenbeleid’ (PCG), later het ‘Sociale Vernieuwingsbeleid’. Beiden richtten 

zich op het wegwerken van sociale achterstanden en het bevorderen van de emancipatie van 

stadsbewoners op het gebied van werkgelegenheid en scholing. De eerste opvolger van het 

Stadsvernieuwingsbeleid werd het breed georiënteerde Grote Steden Beleid (GSB) (1994-1998) en 

had als doel om de economische, sociale en fysieke structuur (drie pijlers) van grote- en middelgrote 

steden aan te pakken (Bolt and van Kempen, 2009). Hoge werkloosheid en selectieve migratie in de 

grote steden aan het begin van de jaren ‘90 lagen daaraan ten grondslag. Onder selectieve migratie 

wordt verstaan dat bewoners met hogere en middeninkomens de stad verlieten, bedrijven 

wegtrokken en immigranten en laaggeschoolden instroomden. De fysieke pijler van het GSB, die 

synoniem staat voor herstructurering, wordt mede de potentie toegeschreven de sociale 
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problematiek aan te pakken: “Herstructurering houdt in dat de eenzijdige samenstelling van de 

bevolking en de eenzijdige woningvoorraad in deze wijken wordt doorbroken door grootschalig te 

slopen en te herbouwen. Gedifferentieerde nieuwbouw (dus ook duurdere woningen) zou nieuwe, 

bovenmodale bewoners moeten aantrekken waardoor in deze wijken sociale menging plaatsvindt. 

Sociale menging zou de kansarmoede en segregatie in de achterstandswijken moeten tegengaan” 

(Straatman, 2010).  

 

Het Grote Steden Beleid ging een tweede regeerperiode in (1999-2004) en daarbij bleven dezelfde 

doelstellingen leidend. Het beleid kreeg een prominentere plek in het totale regeerakkoord wat de 

aanstelling van een minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid oplevert: Roger van Boxtel. In de 

derde en laatste periode van het GSB (2005-2009) waren de doelstellingen gericht op het vergroten 

van de veiligheid, het verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit van de leefomgeving en het 

binden van economisch gezonde burgers aan de stad. Er vindt een verschuiving van macht plaats van 

het Rijk naar de steden. Steden kregen wettelijk meer handelingsperspectief en konden hun 

probleemwijken nu nog specifieker aanpakken, was de redenatie. In combinatie met soepele 

regelgeving voor ondernemers werd gepoogd de economische dynamiek en sociale veerkracht van 

de wijken te vergroten. In dezelfde periode verschijnt ook een rapport van de Vrom-raad waarin 

wordt gesteld “dat bestuurders en beleidsmakers in het stedelijke vernieuwingsbeleid het persoonlijk 

perspectief voor het individu te veel uit het oog hebben verloren. De wens van bewoners om ‘vooruit’ 

te komen is ondergeschikt geraakt aan de verbetering van de fysieke kwaliteit van de wijk en zaken 

als sociale cohesie en leefbaarheid” (VROM-raad, 2006).  

Bij het aantreden van een nieuw kabinet (Balkenende-IV, 2007) wordt het GSB opgevolgd door het 

actuele ‘Krachtwijkenbeleid’, ontworpen door de minister van Wonen, Wijken en Integratie: Ella 

Vogelaar. Het is een tienjarenplan waarin de thema’s wonen, werken, leren, integratie en veiligheid 

centraal staan. Integratie en veiligheid zijn hierin nieuwe thema’s naast de bestaande focus op 

sociale-, economische- en fysieke aspecten. Inmiddels is Ella Vogelaar opgevolgd door minister Stef 

Blok. De huidige aanpak van probleemwijken zal in meer detail aan bod komen in hoofdstuk 6 ‘KDA: 

Probleemwijkenbeleid.’ (Peters, 2011; Straatman, 2010) 

 

De periode die hierboven is beschreven wordt volgens Priemus gekenmerkt door twee fases van 

stedelijke vernieuwing (Priemus, 2006). Hij vat dit als volgt samen: “Whereas ‘traditional’ urban 

renewal targeted pre-war urban neighbourhoods, concentrating mainly on the construction of social 

rented housing and on the improvement of technical quality, ‘new’ urban renewal specifically targets 

post-war neighbourhoods, trying to improve not just the dwellings but the whole living environment 
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and urban structure as well, and aiming particularly at re-differentiation of the housing stock: more 

owner-occupier property and less social rented housing. In traditional urban renewal social housing 

was the solution, but in new urban renewal it is considered more and more by national government 

as the problem”(Priemus, 2006).  

De overgang tussen ‘traditional urban renewal’ en ‘new urban renewal’ wordt gemarkeerd door de 

‘Nota Stedelijke Vernieuwing’ uit 1997 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Mileu (VROM, 1997). In deze nota werd expliciet gemaakt dat een gezonde toekomst voor de 

steden alleen bereikt zou worden als homogene buurten werden veranderd in wijken met een 

diverse bewoning. New urban renewal, waarnaar sinds 1997 wordt verwezen als herstructurering, 

wordt nog steeds toegepast (Peters, 2011). 

 

Probleemwijk 

Zoals het beleid ten aanzien van stedelijke problematiek veranderlijk was door de tijd, is ook de 

perceptie van problematiek en de problematiek zelf veranderlijk. Wat de karakteristieken van 

probleemwijken vandaag de dag zijn in de optiek van de Nederlandse Rijksoverheid staat in het 

‘Actieplan krachtwijken 2007’ als volgt: 

 

“Complexe maatschappelijk problemen als schooluitval, een verloederde en eenzijdige woon- en 

leefomgeving met weinig mogelijkheden voor sociale contacten, hoge (jeugd)werkloosheid, een 

gebrekkige inburgering van nieuwkomers en achterblijvende emancipatie en participatie van vooral 

niet-westerse vrouwen, weinig werkgelegenheid in de buurt, ontoereikende jeugdzorg, 

gezondheidsachterstanden, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van 

relevante sociale netwerken en contacten, komen in deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor.” 

(VROM, 2007).  

 

Op basis hiervan werden destijds veertig wijken in achttien Nederlandse gemeenten aangewezen 

waarvan samengevat “de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink 

achter blijft bij die van andere wijken in de stad” (VROM, 2007). Voor deze wijken is het 

Krachtwijkenbeleid ontwikkeld, ook wel ‘de wijkaanpak’ genoemd. Achtendertig wijken zijn op dit 

moment nog steeds onderdeel van dit programma, dat loopt tot 2018 (NICIS and KEI, 2012). In 

hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de selectiecriteria die bepalend zijn voor de identificatie van 

probleemwijken. 
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3. Theoretisch kader 

 

Een kritische houding aannemen ten opzichte van de informatie die jou wordt verleend, is in de 

hedendaagse maatschappij niet ongebruikelijk. Waar mensen zich vroeger moesten neerleggen bij 

het feit dat de kennis van een ander wellicht verder strekte dan die van henzelf, beschikken velen nu 

over de mogelijkheid informatie te controleren en te bevragen naar eigen inzicht. Dit wordt 

gestimuleerd door, en gebeurt vaak met behulp van, het internet. Illustratief hiervoor is de van 

oorsprong vanzelfsprekende autoriteit van een arts die tegenwoordig onder druk is komen te staan. 

Een eeuw geleden viel een door de arts gestelde diagnose niet te betwisten maar doordat mensen 

nu zichzelf van medische kennis (kunnen) voorzien uit een variëteit aan digitale bronnen komt dit 

maar al te vaak voor (CZ, 2015; Gezondheidsplein, 2015). Daarnaast dagen mensen elkaar uit op 

allerhande fora over allerhande onderwerpen, bestaat er voor elke toepassing een 

vergelijkingswebsite en ontstaan er media die verhalen uit andere media onder de loep nemen zoals 

‘De Snijtafel’ van het journalistieke platform ‘De Correspondent’ (fok!, 2015; kieskeurig.nl, 2015; 

Snijtafel, 2015).  

 

Uitwisseling van kennis en opvattingen mag dan grotendeels via internet verlopen, het medium dat 

de constructie ervan faciliteert is taal. Fairclough beargumenteert dat vanwege een economische 

verschuiving van de industriële sector naar dienstverlening en marketing, en de kracht van nieuwe 

media (internet, televisie), onze taal steeds belangrijker en invloedrijker is geworden. Dit zou ertoe 

geleid hebben dat er vandaag de dag veel gerichter met taal wordt omgegaan in overeenstemming 

met de economische en politieke doelen die men ermee kan bereiken. Het bewustzijn over het 

toegenomen belang van taal is volgens Fairclough een drijvende kracht achter studies naar 

discoursen (Fairclough et al., 2009). 

 

Studies naar discoursen? In dit theoretisch kader zal ten eerste worden uitgelegd wat discoursen zijn, 

welke theoretische perspectieven er op basis van dat concept bestaan en welke kennisdoelen 

daarmee gediend worden. Ten tweede wordt uitgelegd welke theoretische uitgangspunten deze 

thesis precies heeft.  De theorie zal namelijk fungeren als lens waarmee naar het empirisch materiaal 

gekeken wordt. In de onderstaande paragrafen is daarom duidelijk aangegeven welke definities voor 

die toepassing worden gehanteerd. 
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Discours als concept 

Om te beginnen is de definitie van het woord discours niet eenduidig. In spreektaal betekent het 

woord discours zoveel als redevoering, discussie, conversatie en/of vertoog. Dit is een greep uit de 

definities van de online Nederlandse Encyclopedie (Encyclo.nl). Maar veel meer dan een zelfstandig 

naamwoord is discours een begrip dat wordt geconceptualiseerd en op haar beurt wordt 

geanalyseerd. Van origine gebeurde dat in de taalkunde maar de bandbreedte van het begrip 

discours is groot en het analyseren van discoursen is al lang niet meer alleen een linguïstieke 

aangelegenheid (van den Berg, 2004; Brown and Yule, 1983). 

 

Volgens Hyland en Paltridge (Hyland and Paltridge, 2011) omvat het concept discours de werking van 

taal in de manier waarop we omgaan met de wereld en elkaar. In deze zin kan het woord ‘werking’ 

ook gelezen worden als ‘rol’ en ‘invloed’. Het discours, en dus indirect de manier waarop we onze 

taal gebruiken, creëert en beïnvloedt de sociale, politieke en culturele formatie van onze 

samenleving. Hier houdt de dynamiek van het discours echter niet op. In veel benaderingen wordt de 

relatie die het discours heeft tot het onderwerp dat het adresseert namelijk als dialectisch 

beschouwt. Dat betekent dat het discours niet alleen zijn omgeving vormt maar ook andersom. De 

situatie beïnvloedt en vormt de inhoud of verschijningsvorm van het discours (van Dijk, 2009; 

Wodak, 2011). 

 

Wood en Kroger gebruiken in hun boek ‘Doing Discourse Analysis’ het concept discours als een 

middel om alle vormen van taalgebruik te benaderen als sociaal gedrag (social practice) (Wood and 

Kroger, 2000). Daarmee wordt bedoeld dat taal een manier van doen is, een onderdeel van het 

sociale leven. Dit correspondeert met een selectie eigenschappen die Van Dijk noemt. Hij ziet 

discours onder andere als sociale interactie, als vorm van macht en dominantie, als context 

afhankelijk, complex en gelaagd. Die gelaagdheid betreft de drie dimensies van taal, te weten 

expressie, betekenis en actie. Daarnaast benadrukt hij dat discours in verschillende types of genres 

verschijnt zoals conversaties, politieke debatten, kranten, artikelen, advertenties en meer. Discours 

manifesteert zich niet alleen geschreven of gesproken maar via alle vormen van semiotiek waartoe 

bijvoorbeeld ook beeld, geluid en gebaren behoren (van Dijk, 2009). De eigenschappen die van Dijk 

toeschrijft aan discours liggen dus niet enkel besloten in tekst. Ook in andere benaderingen omvat de 

term discours veel meer dan alleen taalgebruik. “Dat geldt met name voor Foucault (1971) die de 

term discours gebruikt als aanduiding van het geheel van sociale regels en sociale praktijken via 

welke een specifiek systeem van betekenissen (‘kennisobjecten’) geproduceerd wordt,” schrijft van 

den Berg (van den Berg, 2004). 
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De interpretatie van discours die in deze thesis gebruikt wordt is gebaseerd op bovenstaande 

opvattingen en luidt als volgt: Discours als term waarmee verwezen wordt naar de boven-tekstuele 

functie van taal, geconstrueerd in talige handelingen. Met deze functie worden de kracht, invloed en 

mogelijkheden van taal bedoeld waarmee doelen gerealiseerd worden en/of mensen elkaar en de 

wereld om hen heen vormen en beïnvloeden. Taal wordt dus benaderd als actie en sociaal gedrag 

boven zijn linguïstieke functie. Discours wordt daarnaast gezien als een dynamische entiteit met een 

dialectische verhouding tot zijn omgeving. Andere sociale praktijken die bijdragen aan de constructie 

van discours en vice versa worden in deze thesis buiten beschouwing gelaten.  

 

Discoursanalyse 

Het concept discours is onderwerp van analyse. De theoretische en methodische uitgangspunten van 

discoursanalyses variëren als gevolg van de verschillende definities en benaderingen van discoursen. 

Hierop is volgens van den Berg de familiemetafoor van toepassing: “Elke benadering vertoont 

verwantschap met een of meer benaderingen, maar er zijn nauwelijks kenmerken die voor alle 

benaderingen gelden” (van den Berg, 2004). Toch is er sprake van een gemene deler die je als de 

kern van discouranalyse zou kunnen kwalificeren.  

 

Discoursanalyse onderscheidt zich van traditionele (tekstuele) inhoudsanalyses door taal niet te zien 

als een reflectie van een werkelijkheid buiten die taal, maar als een representatie van die 

werkelijkheid. Het verschil tussen een reflectie en een representatie van de werkelijkheid is de mate 

waarin het eerste gezien wordt als een afgeleide van de werkelijkheid en het laatste als een 

constructie van de werkelijkheid, een eigen werkelijkheid. Of zoals Van Dijk het formuleert 

“Discourse as a category for identifying particular ways of representing some aspect of social life” 

(Fairclough et al., 2009). In discoursanalyse wordt taal dus benaderd als middel waarmee een 

werkelijkheid wordt geconstrueerd en inherent daaraan beschouwd als sociaal gedrag. Vanuit dat 

perspectief wordt taal een discursief middel genoemd: Een middel waarmee discoursen worden 

geconstrueerd (van den Berg, 2004). 

 

Een definitie van discoursanalyse die hierop aansluit is die van J. Potter: “Discourse analysis has an 

analytic commitment to studying discourse as texts and talk in social practices. That is, the focus is 

not on language as an abstract entity such as a lexicon and set of grammatical rules (in linguistics), a 

system of differences (in structuralism), a set of rules for transforming statements (in Foucauldian 

genealogies). Instead, it is the medium for interaction; analysis of discourse becomes, then, analysis 

of what people do” (Potter, 1997). Potter onderschrijft hiermee de stelling van Van den Berg en 
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anderen dat taal niet een onafhankelijk, objectief, discoursvrij medium van communicatie is. Niet 

slechts een manier om de realiteit te beschrijven maar een medium waarin doorlopend een sociale 

werkelijkheid wordt geconstrueerd.  

 

Deze benadering heeft verwantschap met het constructivisme in de filosofie. Het constructivisme 

baseert zich op de aanname dat kennis wordt geconstrueerd door de interacties die een individu 

heeft met zijn omgeving. In het verlengde daarvan claimen constructivisten dat kennis niet ‘ontdekt’ 

is op basis van realiteit maar een constructie is. In feite stellen constructivisten fundamentele vragen 

bij het bestaan van een absolute waarheid of objectiviteit. Op zijn minst zien zij het erkennen van 

de/een realiteit los van het verkrijgen van informatie daarover. Realiteit wordt daarmee 

teruggebracht tot een concept waarover Von Glasersfeld zegt: “It is made up of the network of things 

and relationships that we rely on in our living, and on which, we believe, others rely on, too” (von 

Glaserfeld, 1995; Murphy, 1997). Simpel gezegd betekent dit dat geen enkele waarheid voor 

vanzelfsprekend gehouden wordt en dat overal vraagtekens bij worden geplaatst, inclusief eigen 

aannames (Wodak, 2011; Wood and Kroger, 2000). De analyse van discours als een representatie van 

de realiteit betekent overigens niet per definitie dat er afstand wordt genomen van afspraken over 

die realiteit. Al gaat discoursanalyse niet over goed of fout, waar of niet waar, het is nog steeds 

mogelijk om een versie van een gebeurtenis te verkiezen boven een andere versie (Wood and 

Kroger, 2000). 

 

Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor discoursanalytici en maakt dat discoursanalyse vernieuwend 

is in de vorm van zijn brede contextuele focus. Het gaat niet om details op één niveau, zoals 

samenhang of semiotiek, maar hoe de structuur van een discours tot stand komt op basis van alle 

aspecten/dimensies van de context. Deze oriëntatie heeft te maken met de oorsprong van de 

discipline. Studie naar discours is een product van studies uit allerlei gerelateerde vakgebieden 

waaronder antropologie, sociologie, linguïstiek, cognitieve psychologie, sociale psychologie en 

communicatie-studies. Deze multi- en interdisciplinaire eigenschappen zijn zowel een sterke 

eigenschap als een die tot verwarring kan leiden (van Dijk, 2009; Wood and Kroger, 2000). 

Discoursanalyse is niet slechts een methode maar misschien wel een onderscheidende stijl te 

noemen waarmee de eigenschappen van taal en andere discursieve middelen in relatie tot sociaal-

maatschappelijke onderwerpen onderzocht kunnen worden.  
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Kennisdoel en kritiek 

“In het algemeen geldt dat discoursanalyse gericht is op het verkrijgen van kennis over a) hoe sociale 

werkelijkheden (met name: sociale identiteiten en sociale verhoudingen) via discursieve (= discours 

producerende) praktijken geconstrueerd worden; en b) hoe deze constructies het karakter kunnen 

krijgen van vanzelfsprekendheden” (van den Berg, 2004). De analyse van discours richt zich dus niet 

op de falsificatie van de inhoud van het discours, wat tot gevolg heeft dat de analyse niet direct 

behulpzaam is voor degenen die rapporten moeten beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie. 

Discoursanalyse (DA) is geen fact-checking. De praktische bruikbaarheid is daarom vaak onderwerp 

van kritiek. Belangrijk is om in te zien dat DA niet als doel heeft om actief bij te dragen aan 

besluitvorming, maar wel om daar inzicht in te bieden door te onderzoeken hoe een discours feitelijk 

is opgebouwd en wordt gebruikt. Potter zegt daarover “An explicit account of some of the procedures 

involved in that building, and the relations between the nature of the description and how it is used, 

might well assist a critical evaluation of what is going on in a setting by both participants and 

analysts”  (Potter, 1996). Met die inzichten kan discoursanalyse bijdragen aan een verandering in taal 

en omdat taal wordt gezien als handelen, is een verandering in taal een verandering in de praktijk 

(Wood and Kroger, 2000). 

 

Kritische Discoursanalyse (KDA) 

Zoals eerder genoemd zijn er verschillende benaderingen wat betreft discoursanalyse. Afhankelijk 

van de wetenschappelijke achtergrond en het doel waarmee je discoursen bestudeert verschilt de 

aard en de methode van de analyse. Vanuit het oorspronkelijke linguïstisch perspectief gaat het om 

‘taal in actie’ wat zoveel betekent als het bestuderen van teksten in relatie tot de sociale context 

waarin ze worden gebruikt. Dit is echter zo’n veelomvattend onderzoeksveld, omdat alle wereldlijke 

gebeurtenissen zijn verbonden met taal, dat vanuit dit perspectief de discoursanalyse een 

containerbegrip wordt. Om deze reden is er logischerwijs meer focus en methodieke afbakening 

gecreëerd in het veld van discoursanalyse (Hyland and Paltridge, 2011). 

 

De laatste decennia zijn er een groot aantal discoursanalytische stromingen ontstaan in de sociale 

wetenschappen. Het is daarom passend dat van den Berg (van den Berg, 2004) de algemene term 

discoursanalyse een etiket voor uiteenlopende benaderingen noemt. Van Dijk (van Dijk, 2009) 

verklaart de grote variëteit van analysen door te wijzen naar de grote variëteit aan discoursen. 

Dergelijke uitspraken zijn echter niet bedoeld om afbreuk te doen aan de verwantschap en 

kerneigenschappen van discours analyse, zoals besproken in de vorige paragraaf. Enkele voorbeelden 

van benaderingen onder de noemer discoursanalyse zijn ‘Conversation Analysis, Genre Analysis, 
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Narrative Analysis, Argumentation, Multimodal Discourse Analysis en Critical Discours Analysis’ 

(Hyland and Paltridge, 2011; van Dijk, 2009). 

 

De keuze voor het type discoursanalyse is zoals gezegd afhankelijk van de aard van het onderwerp, 

het doel van het onderzoek en de data die worden gebruikt. Voor deze thesis wordt gebruik gemaakt 

van de uitgangspunten van Kritische Discoursanalyse omdat het goed past bij het onderzoeksdoel en 

het analysemateriaal (hoofdstuk 4 ‘Methode’).  

 

De term kritisch in de benaming Kritische Discoursanalyse (KDA) wordt veelal voor evident gehouden 

omdat discours analyse onder andere tot doel heeft kennis te genereren over hoe bepaalde sociale 

constructies het karakter kunnen krijgen van vanzelfsprekendheden. De potentie van de analyse is 

daarmee al per definitie kritisch. KDA gaat echter een stap verder, in een poging de ideologische 

effecten van discoursen te identificeren. In dit licht slaat de term kritisch, in combinatie met discours 

analyse, op een mechanisme voor het verhelderen en veranderen van sociale praktijken vanuit een 

emancipatorische agenda. In de praktijk gaat het daarbij om een analyse op macroniveau, geschikt 

om maatschappelijke onderwerpen zoals ras, gender en macht aan te schrijven. De focus van dit 

interdisciplinaire onderzoek is namelijk, in overeenstemming met die emancipatorische agenda, 

gericht op de semiotische dimensies van macht, ongelijkheid, misbruik en politiek-economische of 

culturele ontwikkelingen in de maatschappij.  

 

Door de ideologische kracht van discoursen naast maatschappelijke problemen te houden kan men 

een vinger leggen op de mate waarin discoursen maatschappelijke ongelijkheid legitimeren. Van den 

Berg schrijft in zijn essay over discoursanalyse “Door de vanzelfsprekendheid van discursieve 

legitimaties van maatschappelijke ongelijkheid te ondermijnen, beoogt de kritische discoursanalyse 

een bijdrage te leveren aan maatschappelijke veranderingen” (van den Berg, 2004). Het doel van de 

kritische discoursanalyse is om grip te krijgen op de relatie tussen discursieve processen en de sociale 

context waarin die processen zich voltrekken. Met andere woorden, de relatie tussen discursieve 

processen en sociale problemen.  

 

Deze benadering stelt de onderzoeker in staat om de problemen aan het licht te brengen die kunnen 

ontstaan wanneer tekst als representatief voor de realiteit beschouwd wordt. In het verlengde 

daarvan kunnen maatschappelijke problemen van hun ideologische jas worden ontdaan met als doel 

ze vatbaarder te maken voor verandering (van den Berg, 2004; Wood and Kroger, 2000; Fairclough et 

al., 2009). In feite opereren kritische discoursanalisten zelf vanuit een ideologisch motief. Ze 
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positioneren zichzelf openlijk aan de kant van minderheden en onderdrukte groepen. Aan 

onderbelichte opvattingen of standpunten van minderheiden wordt een stem gegeven. Om die 

reden omschrijven ze zichzelf niet als objectieve sociale wetenschap, maar als maatschappelijk 

betrokken en toegewijd (Fairclough et al., 2009). Onderstaand citaat laat zien hoe, vanuit het 

perspectief van kritische discoursanalyse, gekeken wordt naar de wijze waarop ideologische effecten 

van discours fungeren in relatie tot maatschappelijke onderwerpen: “In a dialectical understanding, a 

particular configuration of the social world (e.g. relations of domination and difference) is implicated 

in a particular linguistic conceptualization of the world; in language, we do not simply name things 

but conceptualize things. Thus discursive practices may have major ideological effects: that is, they 

can help produce and reproduce unequal power relations between (for instance) social classes, 

women and men, and ethnic groups, through the ways in which they represent things and position 

people. So discourse may, for example, be racist, or sexist, and try to pass off assumptions (often 

falsifying ones) about any aspect of social life as mere common sense. Both the ideological loading of 

particular ways of using language and the relation of power which underlies them are often unclear 

to people. CDA aims to make more visible these opaque aspects of discourse as social practice” 

(Fairclough et al., 2009). 

 

Net zoals de keuze voor een bepaald type discoursanalyse afhangt van de wetenschappelijke 

achtergrond en het doel van de onderzoeker, bepaalt binnen deze stroming de aard van het 

onderwerp op vergelijkbare wijze de keuze voor een specifieke methode van datacollectie en 

analyse. Dit heeft echter geen implicaties voor de systematiek of betrouwbaarheid van de analyse 

benadrukken Fairclough (Fairclough et al., 2009) en Wood en Kroger (Wood and Kroger, 2000) in hun 

boeken. Het is dus geen verassing dat er binnen KDA weer verschillende methodes zijn, al bestaan ze 

allemaal voor een deel uit gedetailleerde tekstuele analyse. Ook gebruiken ze allemaal het concept 

van intertekstualiteit. Dit houdt in dat elke tekst een onderdeel is in een reeks van teksten en dat 

elke tekst daarom reageert of voortborduurt op, en vormt geeft aan, andere teksten (Fairclough et 

al., 2009). Gezien deze eigenschappen is het dan ook niet gek dat de term ‘Critical Linguistics (CL)’ en 

‘Critical Discourse Analysis (CDA)’ door elkaar worden gebruikt, al ligt de voorkeur recentelijk bij CDA 

(Wodak, 2011).  

  



BSc Thesis Spatial Planning – juli 2015 

 

22 

 

Herformulering onderzoeksvraag 

Met de contextuele en theoretische bagage die in dit en vorig hoofdstuk zijn verzameld kan de 

hoofdvraag specifieker geformuleerd worden. In de vraag uit de inleiding “Welke denkbeelden zijn 

onderdeel van de discussie over probleemwijkenbeleid; hoe worden probleem en beleid met elkaar in 

verband gebracht en in welke mate zijn deze redenaties te herkennen in het beleid?” is denkbeelden 

slechts een oppervlakkige term voor wat we nu discours kunnen noemen. Ook zijn we nu op de 

hoogte van het feit dat discoursen behoren tot de semiotische dimensie van onder andere macht en 

politiek en weten we dat er ideologische effecten van uit kunnen gaan. De nieuwe vraag luidt 

daarom als volgt: 

 

Welke discoursen kleuren de discussieruimte tussen probleemwijken , de politieke 

agenda en het beleid en in hoeverre legitimeren elementen van deze discoursen het 

beleid? 

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er twee analyses uitgevoerd, aan de hand van de volgende 

deelvragen:  

1) Welke discoursen zijn onderdeel van de discussie over probleemwijkenbeleid? 

2) Hoe verhouden de kernconcepten van het huidige beleid zich tot de verschillende discoursen? 
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4. Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste de keuze voor kritische discoursanalyse onderbouwd waarna een 

aantal benaderingen van KDA ter illustratie beknopt beschreven wordt. Hieruit volgt een 

methodische keuze met betrekking tot het empirische gedeelte van deze thesis. Na een algemene 

opmerking ten aanzien van de afbakening van het onderzoek komt in de paragrafen daarna per 

deelvraag aan de orde hoe er via een aantal systematische stappen structuur wordt gegeven aan het 

onderzoek. 

 

Vanwege de in het theoretisch kader beschreven aspiraties past kritische discoursanalyse bij het 

onderwerp van de thesis. Het sluit goed aan vanwege de maatschappelijke en politieke aspecten van 

probleemwijken (zie Inleiding en Context); Probleemwijken worden onder andere geïdentificeerd op 

basis van ongelijkheid (probleemwijken wijken af van de norm) en er is sprake van een ongelijke 

machtsverhouding (er wordt van hogerhand ingegrepen in probleemwijken). Verder is 

beleidsontwikkeling gevoelig voor aannames en veronderstellingen en staat probleemwijkenbeleid 

daarmee onder invloed van discoursen (Hoogerwerf, 1984; Hupe, 2007). Daarnaast leent het 

analysemateriaal, dat zo aan bod komt, zich goed voor KDA. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe discours wordt geconceptualiseerd en dat discoursanalyse 

een etiket is voor uiteenlopende benaderingen – of: een theorie waarbinnen verschillende 

stromingen zijn ontstaan - die onder meer vorm krijgen door de achtergrond van de wetenschapper 

en het onderzoeksdoel. De verschillende benaderingen of stromingen bevatten verschillende 

methoden, waarbij er meerdere methoden per stroming kunnen zijn of één methode meerdere 

benaderingen dient. Wodak (Wodak, 2011) formuleert de volgende benaderingen van KDA: 

Critical Linguistics and Social Semiotics – Deze benadering is het meest tekstueel analytisch van 

aard, waarbij nadruk wordt gelegd op de context. Ook de ideologische potentie van het gebruik van 

bepaalde grammaticale structuur wordt in beschouwing genomen.  

The Relational-Dialectic Approach – In deze benadering staat de dialectische relatie van het discours 

met zijn sociale context centraal. De aandacht gaat uit naar de mate waarin discours en context 

elkaar beïnvloeden. Deze benadering is op naam van Fairclough. 

Socio-cognitive Studies – Hierbij gaat het om de cognitieve dimensies van discours met betrekking 

tot racisme, ideologie en kennis. Teun van Dijk  heeft een leidende rol in deze stroming. 

Discourse-Historical Approach (DHA) – Zo veel mogelijk achtergrond informatie wordt gebruikt om 

discursieve middelen te analyseren, met als doel een praktische toepassing. Onder andere 

ontwikkeld door Ruth Wodak. 
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Argumentation and Rhetoric – Aandacht voor macht en ongelijkheid, in de analyse wordt gelet op de 

overtuigende eigenschappen en mate waarin teksten dit rechtvaardigen.  Bijvoorbeeld met oog voor 

subtiele en tactische racistische opvattingen. 

Corpus-based Approaches – KDA met behulp van computer technologie, bijvoorbeeld met keyword 

analysis waarbij kwantitatieve informatie iets kan zeggen over de populariteit van het keyword.  

 

Voor het empirisch onderdeel van deze thesis zal methode een combinatie van Critical Linguistics en 

Argumentation and Rhetoric zijn. Vanuit Critical Linguistics is er voornamelijk aandacht voor de 

ideologische potentie van grammatica. Er wordt gelet op het gebruik van metaforen, drogredenering 

en vooronderstellingen. Elke kritische interpretatie daarvan gebeurt in relatie tot de context. Vanuit 

Argumentation and Rhetoric is er aandacht voor de mate waarin de tekst en grammatica bepaalde 

acties of standpunten legitimeert. Bijvoorbeeld wanneer drogredenering, metaforen en pragmatiek 

onderdeel zijn van de argumentatie (Wodak, 2011). Concreet betekent dat dat er in de 

gedetailleerde tekstuele analyse gelet wordt op de volgende punten (Wood and Kroger, 2000): 

 

•de focus ligt niet op de woorden zelf maar op ‘the phenomena that are constructed discursively’ 

•stijl is onderdeel van de inhoud, de inhoud is onderdeel van de stijl 

•elementen in het discours worden altijd bekeken in relatie tot andere elementen in of buiten het 

discours om te zien hoe de structuur bijdraagt aan een bepaalde constructie 

•verschillende opvattingen over een onderwerp bestaan tussen verschillende personen maar ook 

binnen één persoon, een persoon kan zichzelf tegenspreken 

•wat wordt expliciet en impliciet gezegd door de schrijver? 

•spoort de schrijver de lezer ergens toe aan? 

 

Afbakening onderzoek 

“A key problem (not only beginning) students of discourse often struggle with is deciding which 

structures, levels, units or properties of a specific discourse genre they should study for a paper or a 

thesis. As is the case for all discourse, such scholarly discourse will also depend on its context, and 

especially on the goals, the time available, relevant resources, and the activity or genre studied, as 

well as the current interests, previous knowledge and expertise of a researcher” (van Dijk, 2009). 

Omdat dit onderzoek een bachelor thesis betreft met een beperkt aantal te besteden uren is het 

onderzoek scherp afgebakend en klein van omvang. Per deelvraag is aangegeven wat dit betekent. 
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Deelvraag 1 

Welke discoursen zijn onderdeel van de discussie over probleemwijkenbeleid?  

 

Data collectie 

Voor deelvraag 1 is er gekozen om de discussie over probleemwijkenbeleid op tekstueel niveau te 

beschouwen binnen één medium, De Volkskrant. De Volkskrant heeft mijn interesse voor het 

onderwerp gewekt en tegelijkertijd mijn verwondering over de berichtgeving geprikkeld.  

De omvang van de analyse is afgebakend door middel van een niet-random selectie van 23 artikelen. 

Belangrijke voorwaarde voor de selectie van artikelen is dat ze zich inhoudelijk richten op 

probleemwijken en/of de aanpak van probleemwijken. Daarvoor is gebruik gemaakt van de online 

zoekfunctie van de Volkskrant.nl. Door (combinaties van) zoekwoorden te kiezen die 

probleemwijken, het beleid of kenmerken van het beleid duiden wordt een grove selectie gemaakt. 

Van de volgende zoekwoorden is gebruik gemaakt:  

 

achterstandswijken 

probleemwijken 

probleemwijken, beleid 

achterstandswijken, beleid 

sociale mix, achterstandswijken 

sociale mix, probleemwijken 

sociale huurwoningen, achterstandswijken 

koopwoningen, achterstandswijken 

segregatie 

sociale cohesie 

 

De resultaten verschijnen in een lijst waarbij het meest recente artikel bovenaan staat. In die lijst 

wordt van ieder artikel de titel en het abstract weergeven. De selectie van een artikel volgt uit een 

korte inhoudelijke screening en beoordeling op bruikbaarheid. Daarbij is er alleen op gelet of de 

inhoud ook daadwerkelijk een relatie heeft tot probleemwijken(beleid) en nog níet gekeken naar 

standpunten van de schrijver. 

 

Data analyse 

Elk artikel is geanalyseerd vanuit het perspectief dat aan bod is gekomen in het theoretisch kader en 

met de methodische uitgangspunten zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk. Een 

voorbeeld hiervan is te vinden in bijlage A) Voorbeeldartikel. Vanuit het doel van het onderzoek ligt 

de meeste nadruk in de analyse op het identificeren van hetgeen de schrijver, impliciet of expliciet, 

benoemt als probleem van probleemwijken en welke oplossing inherent daaraan zijn/haar voorkeur 

heeft. Daarbij is met behulp van bovenstaande methode gelet op hoe de argumentatie in elkaar zit 
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en hoe standpunten gelegitimeerd worden. Oftewel, hoe het discours geconstrueerd wordt. Vragen 

die richting gaven aan het lezen van de artikelen zijn:  

 

- Wat is het probleem? Waarom is het een probleem? Voor wie is het een probleem? 

- Wat is de oplossing? Waarom is het een oplossing?  Voor wie is dat een oplossing? 

- Wat is de oorzaak? 

Om uit de veelheid aan opvattingen bepaalde patronen te kunnen identificeren zijn uit alle artikelen 

de kernopvattingen over A) probleem en B) oplossing geformuleerd en schematisch in beeld 

gebracht. Door A en B onafhankelijk van elkaar te groeperen op basis van overeenkomstigheid 

ontstonden er clusters. In de meeste gevallen bleek dat deze clusters zich één op één tot elkaar 

verhielden. Dat wil zeggen, de artikelen die op basis van A een cluster vormden, vormden ook op 

basis van B een cluster. Daaruit blijkt dus dat de meeste schrijvers dezelfde aannames doen over de 

relatie tussen probleem en oplossing, mits ze hetzelfde normatieve perspectief hanteren waarmee ze 

naar de opgave kijken. Dit zegt echter niets over de juistheid van die aannames. Deze aanpak heeft 

tot de identificatie van vier discoursen geleid, die in het volgende hoofdstuk toegelicht zullen 

worden. Voor deze indeling geldt dat de verschillende discoursen elkaar niet uitsluiten, het is een 

weergave van de patronen die het sterkst naar voren komen maar er is ook sprake van overlap. 

De schematische weergave van de artikelen is te zien in bijlage B) Analyseoverzicht. Ook kan daaruit 

worden opgemaakt op welke wijze de artikelen met de discoursen corresponderen. 
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Deelvraag 2 

Hoe verhouden de kernconcepten van het huidige beleid zich tot de verschillende 

discoursen? 

 

Data collectie 

Om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden is het huidige beleid onderzocht. Het gaat in dit geval om 

een eenvoudige indicatie de hand van enkele tekstuele representaties die naar inschatting het meest 

prijsgeven over de relatie tussen probleem en aanpak. Er is dus geen wijk-specifiek projectrapport 

geanalyseerd, maar er is gekozen om te kijken naar het totale Actieplan Krachtwijken (VROM, 2007) 

in combinatie met de bijlage van de kamerbrief ‘Wijkenselectie voor de Wijkenaanpak’ waarin aan 

bod komt op basis van welke indicatoren de 40 aandachtswijken zijn gekozen (Vogelaar, 2007b; 

Vogelaar, 2007a). De wijkaanpak kan gezien worden als een samenhangende programmatische 

benadering waarbinnen diverse wetten en beleidsinstrumenten van kracht zijn, welke beschreven 

staan in de bijlage van het actieplan (Bijlage: overige rijksfaciliteiten). De karakteristieken van het 

totaal zijn ook beschreven in hoofdstuk 2 ‘Dutch society: issues of migration, social integration, 

leisure and the neighbourhood’ van het proefschrift van Peters (Peters, 2011) – Living together in 

multi-ethnic neighbourhoods. Hieruit zijn ook enkele aannames en opvattingen afgeleid. 

 

Data analyse 

Het Actieplan Krachtwijken is op dezelfde wijze geanalyseerd als het materiaal van deelvraag 1 (Wat 

wordt voorgesteld als probleem? Wat als oplossing?) met als verschil dat er op basis van het 

document geen verschillende discoursen zijn geduid maar een aantal kernconcepten zijn 

geïdentificeerd. Het gaat niet om het waarderen of falsificeren van die kernconcepten maar er is 

gekeken op welke wijze ze zich verhouden tot de verschillende discoursen zoals beschreven aan de 

hand van deelvraag 1.  
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5. KDA: De discussie over probleemwijkenbeleid 

 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitkomsten van de discoursanalyse weergegeven. Eerst volgt 

een aantal algemeen geldende waarnemingen. Dan worden vier discoursen gepresenteerd in vier 

losse paragrafen. In deze paragrafen worden bepaalde percepties en redenaties geïllustreerd met 

behulp van citaten. Deze citaten hebben niet als doel om de discoursen te verpersoonlijken maar op 

deze manier wordt inzichtelijk op welke wijze dergelijke opvattingen zijn geanalyseerd/ 

geïnterpreteerd. Aan het eind van de paragraaf wordt de coherentie binnen het discours kort 

samengevat. Tot slot volgt een extra paragraaf waarin twee ‘afwijkende benaderingen’ een platform 

krijgen. 

 

Algemene bevindingen 

Uiteenlopende standpunten en redenaties kenmerken de discussie over probleemwijken(beleid). De 

discussie is, zoals in de inleiding al is gesteld, inderdaad zeer gelaagd en laat zien dat er geenszins een 

eenduidige definitie van het probleem dan wel consensus over de aanpak bestaat (voor zover een 

discussie letterlijk gezien consensus kan bevatten). Eerder zou je kunnen spreken van conflicterende 

perspectieven. 

De nadruk van de artikelen ligt afwisselend op de problematiek of het beleid. Opvallend genoeg gaat 

er nauwelijks aandacht uit naar de mogelijke oorzaken van problemen die worden waargenomen. En 

waarom iets een probleem is, of voor wie, blijft op basis van de teksten ook vaak onduidelijk. De 

meeste stellingnames over het probleem missen dus elke vorm van onderbouwing, als het probleem 

al wordt gedefinieerd. Toch lijkt dit over het algemeen niet van invloed te zijn op de mate waarin 

expliciete uitlatingen en adviezen ten aanzien van het beleid worden gedaan. De relatie tussen 

probleem en oplossing staat inherent daaraan evenmin ter discussie en lijkt vaak voor 

vanzelfsprekend beschouwd te worden. Slechts in artikelen waarin kritisch wordt gereflecteerd op 

het beleid worden probleem en aanpak specifiek met elkaar in verband gebracht, vaak in termen van 

effectiviteit. 

 

1) Kritiek op het beleid 

Een substantieel gedeelte van de discussie wordt gekenmerkt door kritiek op het 

probleemwijkenbeleid. Dat wij in Nederland nog steeds probleemwijken hebben ligt immers aan het 

falen van het beleid, nietwaar? Het commentaar gaat alle kanten op: De aanpak is niet goed, de 

aanpak is wel goed maar wordt niet lang genoeg doorgezet, beleidsevaluaties kloppen niet, een 
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deugdelijke analyse van het vraagstuk ontbreekt, social-mixing werkt niet en geld wordt verkeerd 

besteed. 

Een van de door sommigen vermeende effecten van het Krachtwijkenbeleid heet het 

‘waterbedeffect’ (Meerhof, 2008). Daarmee wordt bedoeld dat een wijk-selectief beleid zoals het 

Krachtwijkenbeleid, dat op veertig wijken wordt toegepast, negatieve gevolgen kan hebben op de 

omliggende wijken. Door het gewicht van maatregelen en investeringen op specifieke plekken te 

leggen, wordt onbedoeld bereikt dat de problemen zich verplaatsen (zoals water zich verplaatst 

wanneer je op een waterbed gaat zitten). Met de formulering “Zeker in een beleid waarin slechts een 

gering aantal stedelijke probleemwijken als aandachtsgebied is aangewezen, is de kans op 

waterbedeffecten levensgroot” (Meerhof, 2008) wordt een groot wantrouwen in het 

probleemoplossend-vermogen van het beleid uitgesproken enerzijds en lijkt een nieuw probleem-

overtreffend gevaar, namelijk het waterbedeffect, geboren anderzijds. “Het grootste deel van de 

mensen die gedwongen vertrekken uit de wijken waar gesloopt wordt, bleek te vertrekken naar 

aangrenzende wijken” (Meerhof, 2008). De vraag waar die mensen wél naar toe zouden moeten 

gaan blijft onbeantwoord. Ook is niet duidelijk in welke mate dit effect wordt beïnvloed door de 

gedwongen status van het vertrek, misschien zouden mensen als ze zelf besluiten te verhuizen ook 

wel naar aangrenzende wijken verhuizen. Wat tevens opvalt aan hetzelfde artikel is dat er pas in 

alinea acht van de elf wordt gesproken over de mensen die in de wijk wonen, wat een grote afstand 

tot het individu illustreert. Dat vervolgens het doel van het herstructureringsbeleid is verwoord met 

“dat de hele stad er beter van wordt,”  onderschrijft die stelling eens te meer (Meerhof, 2008).  

 

In ‘De onnodige angst voor het getto’ wordt het beleid vanuit een andere invalshoek onder druk 

gezet (Klein, 2000). De effectiviteit van social-mixing wordt ontkracht, onder meer door te verwijzen 

naar ‘recent wetenschappelijk onderzoek’ dat zou uitwijzen dat dit principe geen problemen oplost. 

Bovendien hoeven we in Nederland niet te vrezen voor ‘Amerikaanse toestanden’ wat betreft 

gettovorming wordt geschreven. Evelien Tonkens problematiseert het figuurlijke gat tussen de 

statistische gegevens over, en de werkelijke status van de wijk. Op basis van statistieken kan het 

lijken alsof de wijk progressie maakt, maar hierin worden alleen gemiddelden gereflecteerd en niet 

de voortgang van een individu. Cijfers geven een verkeerde indicatie van beleidseffecten, is haar 

conclusie (Tonkens, 2010). 

 

Jan Willem Duyvendak zegt zowel iets over statistieken als over social-mixing (Duyvendak, 1999). Hij 

ziet de sociaaleconomische problemen, die vaak in statistieken worden uitgedrukt, wel als een 

kenmerk van probleemwijken maar hij beschouwt ze niet als een oorzaak waarvan ‘de probleemwijk’ 
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het gevolg is. Duyvendak vindt daarom dat je de bewoners in probleemwijken niet helpt door te gaan 

sleutelen aan de sociaaleconomische samenstelling van de wijk, die vaak erg eenzijdig wordt 

bevonden (op basis van de statistieken). Deze benadering staat in zijn filosofie ver af van een bijdrage 

aan de verbetering van de ‘daadwerkelijke, individuele problematiek.’ Hij maakt duidelijk dat hij het 

volstrekt oneens is met de redenatie die volgens hem ten grondslag ligt aan dat sleutelen. 

“Homogeen is dan slecht, heterogeen is goed; eenzijdig is fout, gemengd is goed; onevenwichtig is 

vanzelfsprekend slecht, een bevolking in balans is goed”(Duyvendak, 1999). In aanvulling daarop 

geeft hij aan dat hij, ondanks dat de sociale aspecten van de wijkaanpak vaak worden gerepeteerd, er 

zelf slechts het beeld aan overhoudt dat verandering van de bevolkingssamenstelling een belangrijk 

doel is van de wijkenaanpak.  

 

Ook is er commentaar dat er te veel geld gaat naar ‘vage leefbaarheidsprojecten’ die geen 

wetenschappelijke onderbouwing kennen, bijvoorbeeld in ‘Onbewezen dat de buurtbarbecue 

bijdraagt aan een leefbaarder wijk’ (Huisman, 2013). Dit zou bijvoorbeeld kunnen slaan op de 

volgende aanname: “Als mensen beter in hun vel zitten en hun kinderen gaan goed, heeft dat effect 

op de buurt, en op de waarde van het vastgoed” (Bruin, 2008). Het zou een verbetering zijn als er 

wordt geïnvesteerd in projecten en concepten die wél, bewezen, werken volgens socioloog Vasco 

Lub (Huisman, 2013). Deze opvatting wordt gedeeld door Willeke Stadtman die eveneens zegt dat 

beleid niet wordt gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en vindt dat ‘een deugdelijke 

analyse van het vraagstuk ontbreekt’ (Stadtman, 2013).  

 

Of is het dan toch doorslaggevend of het beleid de kans krijgt om zich te doen gelden? In 

‘Vogelaaraanpak heeft juist erger voorkomen’ wordt gesteld dat er langer moet worden doorgegaan 

op de ingeslagen  weg om tot resultaat te komen (Goverde, 2013). 

  

Al heeft de kritiek op het beleid verschillende kleuren, een overkoepelende gedachte overschaduwt 

dat en constitueert dit discours: Het beleid is het probleem en de oplossing is een verandering van 

het beleid. Andere opties zoals; anders kijken naar problemen of, geen beleid voeren, worden 

daarmee van de kaart geveegd. Door het beleid zelf als problematisch te beschouwen ontstaat er 

daarnaast ook een grote afstand tot het lijdend voorwerp van dat beleid, dat je de daadwerkelijke 

problematiek op wijkniveau zou kunnen noemen. 
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2) Stigmatisatie van allochtonen 

Dominant aanwezig in de discussie is de stigmatisatie van kansarmen en allochtonen. Zij worden als 

groepen expliciet gerelateerd aan de probleemwijk en de problematiek wordt in wisselende mate 

aan concentraties van deze groepen toegeschreven (Klein, 2000; Wanders, 2011). Marcel van Dam 

gaat daarin nog een stap verder door te stellen dat probleemwijken bestaan vanwege de 

aanwezigheid van allochtonen. Hij houdt in ‘Doorbreek de segregatie’ een pleidooi voor het 

doorbreken van etnische homogene groepen want “het is fictie dat problemen die met segregatie 

samengaan niet worden veroorzaakt door de eenzijdige samenstelling van de bevolking naar etnische 

afkomst, maar door een concentratie van kansarmen” (van Dam, 2004). Etnische segregatie heeft 

voor van Dam uitsluitend negatieve gevolgen. Dat baseert hij gedeeltelijk op de situatie in Amerika. 

Daar zijn in de loop der tijd ‘zwarte getto’s’ ontstaan waar volgens hem een erfelijk gebrek aan 

opleiding en erfelijke werkloosheid, verslaving en criminaliteit heerst (van Dam, 2004). Hij verbindt 

de huidskleur van mensen daarmee op directe wijze aan hun sociale kansen en capaciteiten.  

 

Dat de problemen in een wijk – of, problemen van mensen die in een wijk wonen - ook wel eens 

gerelateerd kunnen zijn aan andere factoren, lijkt voor van Dam geen optie. Uit zijn redenatie volgt 

het dringend advies om allochtonen ruimtelijk te verspreiden door middel van herstructurering. 

Autochtone starters moeten in de probleemwijk verwelkomd worden en kansarme allochtonen 

zouden in het beste geval moeten gaan wonen in autochtone buitenwijken of randgemeenten, 

“uiteraard gespreid.” Ook uit andere columns van Van Dam komen dezelfde stellingen naar voren 

(van Dam, 2005; van Dam, 2013). “Het echte probleem is dat er een te grote concentratie niet-

westerse allochtonen in een wijk woont, waardoor autochtonen daar niet meer willen wonen. Zo 

ontstaat een concentratie van mensen met een achterstand” (van Dam, 2005). In deze tekst 

verworden alle niet-westerste allochtonen, tot mensen met een achterstand. Dan vervolgt hij: “De 

enige oplossing voor het probleem is het verminderen van die concentratie.” 

Vanuit het oogpunt van het herstructureringsbeleid wordt het als een succes beschouwd dat goed 

geïntegreerde allochtonen die een wat hoger inkomen ontvangen, in de probleemwijken blijven 

wonen (in de vernieuwde woningen) (van Dam, 2005). Van Dam beschouwt dit totaal niet als een 

succes maar als een stimulans voor de segregatie. Met andere woorden, succesvolle allochtonen zijn 

ook allochtonen, dus die moeten ook verhuizen wil je wat aan de totale concentratie veranderen.  

 

Uit meerdere berichten blijkt dat het wenselijk zou zijn om concentraties van kansarmen en 

allochtonen omlaag te brengen. In ‘Spreid Marokkaanse gezinnen’ wordt duidelijk gemaakt dat 

concentraties van etnische minderheden als problematisch worden ervaren en moeten worden 
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verdund (Werdmölder, 2005). Uit het artikel ‘VVD Den Haag wil ‘kansarmen-stop’ voor de stad’ blijkt 

dat die stop voornamelijk geldt voor allochtonen: “De VVD Den Haag blijft in haar Integratienota 

beklemtonen dat corporatiewoningen alleen nog beschikbaar mogen worden gesteld aan huurders 

die de Nederlandse taal machtig zijn. Den Haag moet niet investeren in migranten die zich niet 

inzetten, aldus de VVD-raadsfractie” (Bakker, 2012).  

Het bericht ‘Prikkel allochtonen tot betere woonkeuze’ focust op manieren om allochtonen, die keer 

op keer kansarm worden genoemd, een wooncarrière te laten starten (van Ophoven, 2009). Het idee 

van een wooncarrière is dat allochtonen de wijken waar ze nu in grote getalen wonen verlaten en 

verhuizen naar ‘betere wijken’. Dat gaat echter nogal lastig want “allochtonen halen bij het kiezen 

van een nieuwe woning niet het onderste uit de kan maar kiezen voor snel beschikbare woningen.” Of 

er überhaupt sprake is van een keuze staat niet ter discussie, autochtonen met een vergelijkbare 

sociaaleconomische status bewijzen namelijk dat er alternatieven zijn. Ook speelt volgens de 

schrijver mee dat familie, kennissen en de juiste winkeltjes een sterke aantrekkingskracht hebben en 

wordt er daarom gekozen voor “...deze wijken, waar – triest genoeg – kinderen zoveel minder kansen 

hebben” (van Ophoven, 2009). Impliciet wordt hier het verwijt gemaakt dat allochtonen hun 

kinderen tekort doen door steeds weer voor achterstandswijken te kiezen.  

 

Dit discours wordt gekenmerkt door gelijkgestemdheid over het feit dat concentraties allochtonen 

problematisch zijn: Zij zijn geen groep mensen met problemen, zij zijn het probleem. De enige 

oplossingsrichting die wordt bewandeld is het actief doorbreken van deze homogene groepen c.q. 

het verminderen van deze concentraties, bijvoorbeeld door middel van herstructurering.  

Zulke uitspraken getuigen van een uitermate eenzijdige probleemschets en reduceren daarmee een 

uitzonderlijk complex probleem tot een eenzijdige oorzaak gevolg relatie, om niet te spreken over 

het intertekstuele effect dat ervan uit kan gaan. 

 

3) Een slechte buurt 

Erik van Ophoven, de schrijver van ‘Prikkel allochtonen tot betere woonkeuze’, is ervan overtuigd dat 

er genoeg alternatieven zijn om achterstandswijken te kunnen verlaten. Mensen moeten alleen 

sterker geprikkeld worden om kritisch na te denken over woonkeuzes en de consequenties daarvan. 

Om het huidige woonpatroon te doorbreken zou er volgens Van Ophoven meer aandacht moeten 

komen voor de argumenten om niet voor een probleemwijk te kiezen. Bijvoorbeeld door mensen 

actief in te lichten over de nadelen van deze wijken: “Zou u wel in die wijk gaan wonen met uw 

kinderen? Weet u welke gevaren er loeren? Mogen wij u wijzen op het wonen in alternatieve wijken, 
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zoals” (van Ophoven, 2009). Over de negatieve gevolgen van een dergelijk narratief lijkt niet te 

worden nagedacht. 

Uit deze redenatie komt duidelijk naar voren dat de woning in fysieke zin, en de achterstandswijk in 

ruimtelijke zin, als probleemgenerator wordt beschouwd. Het actief verlaten van achterstandswijken 

wordt in het verlengde daarvan als een oplossing gepresenteerd. Ik vraag mij echter ten zeerste af of 

Van Ophoven dan ook gelooft dat het probleem is verdwenen wanneer de laatste persoon de 

achterstandswijk heeft verlaten.  

 

Ook anderen lijken de wijk als omgeving te beschouwen die problemen veroorzaakt (Bakker, 2012; 

van Dam, 2004; Meerhof, 2011; du Pré, 2011). Uiteenlopende problemen worden in verband 

gebracht met de wijk als entiteit; verloedering, malafide huiseigenaren, overbewoning, hennepteelt, 

vuilnis in binnentuinen en straten vol werkloosheid (Bakker, 2012). De grondvesten van de wijk 

zouden aangepast moeten worden door middel van herstructurering redeneren zij. Ook het 

upgraden van sociale huurwoningen naar koopwoningen wordt positief beschreven: “Hoewel de 

bevolkingssamenstelling dan nauwelijks verandert, zorgen diezelfde bewoners wel beter voor hun 

eigen have en goed en hun omgeving” (Meerhof, 2011). Of met de woorden: “...het vervangen van 

huurwoningen door koopwoningen. De bevolkingssamenstelling verandert niet, maar de mensen 

gaan wel veel beter zorgen voor hun eigen huis, tuin en buurt” (du Pré, 2011). Impliciet wordt als 

argument gebruikt dat bewoners minder goed voor hun spullen zorgen als het niet hun eigendom is. 

Of iemand goed voor zijn spullen zorgt of niet, zou dat ook aan andere factoren kunnen liggen? Mijn 

zus en ik zijn precies hetzelfde opgevoed, maar toch zorg ik veel beter voor mijn spullen dan zij. 

 

Binnen dit discours wordt de wijk gezien als een stuk slecht DNA dat louter ellende voortbrengt. 

Twee reacties zijn binnen dit kader mogelijk; of je verhuist en laat de wijk zo ver mogelijk achter je, of 

het fundament van de wijk moet aangepast worden.  

 

4) Een cumulatie van problemen 

Uit een ander deel van berichtgeving blijkt dat men naar probleemwijken kijkt als de plekken waar 

een grote variëteit aan problemen zich concentreert (Bakker, 2012; Duyvendak, 1999; Dirks, 2012; 

Dirks, 2013; Huisman, 2011; Vogelaar, 2008). Elk probleem lijkt daarbij even belangrijk te zijn, of even 

veel invloed te hebben c.q. schade aan te brengen. De vele verschillende aspecten van 

probleemwijken die soms expliciet en dan weer en passant voorbijkomen zijn: Werkloosheid, 

armoede, hoge percentages uitkeringsgerechtigden, angst, wantrouwen, eenzaamheid, ‘haat in de 

straat,’ geweld op straat, criminaliteit, kinderen met overgewicht, lage opleiding, schooluitval, 
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scholieren die geen diploma halen, taalachterstanden, gebrekkige integratie, geïsoleerde vrouwen, 

‘probleem- of risicogezinnen,’ overlast van jongeren en vervuiling.  

 

De aanpak van de problematiek is bij voorkeur gevarieerd en sociaalmaatschappelijk van aard zo 

blijkt uit de projecten of maatregelen die worden genoemd. Positief wordt gesproken over Henk 

Oosterling die een prijs kreeg voor zijn kook-, sport- en filosofielessen op een basisschool in een 

achterstandswijk in Rotterdam (Dirks, 2013). Genoemd worden de culturele projecten in het 

Utrechtse Kanaleneiland in combinatie met portiekgesprekken, vrouwen-ontmoetingsgroepen en 

opvoedingsondersteuning. En ook sportactiviteiten, schuldhulpverlening, huiswerkbegeleiding tot en 

met een registratiesysteem voor criminele jongeren passeren de revue (Huisman, 2011). Bart Dirks 

roemt het feit dat er in de Schilderswijk in Den Haag bijvoorbeeld meer leerplichtambtenaren 

komen, straten worden opgeknapt, woningen gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw, geld voor 

onderwijs en jongeren komt, hulp aan kwetsbare gezinnen, investeringen in de openbare ruimte en 

de economie (Dirks, 2012).  

 

Karakteristiek voor dit discours is dat de perceptie van de problematiek sociaaleconomisch van aard 

is en dat er vaak een bepaalde integraliteit wordt opgezocht in zowel probleem- als 

aanpakbeschrijving. Ook lijkt er een voorkeur gegeven te worden aan sociale en culturele 

maatregelen (boven andere opties zoals de wijk opknappen). Gemiddeld genomen wordt de 

probleemwijk voorgesteld als een casco waarbinnen een veelzijdige problematiek plaatsvindt die een 

integrale aanpak behoeft. 

 

Afwijkende benaderingen 

Slechts eenmaal komt uit de analyse expliciet naar voren dat de wijk en de problemen ook los van 

elkaar gezien kunnen worden: “Migranten zijn niet werkloos omdat ze in bepaalde buurten wonen, 

maar wonen in die buurten omdat ze werkloos zijn. Ze zijn werkloos omdat ze een lage opleiding 

hebben terwijl er niet voldoende laaggeschoold werk is, of omdat de arbeidsmarkt racistisch is, of 

omdat ze slecht Nederlands spreken, of omdat ze geen netwerken hebben die hen aan een baantje 

kunnen helpen” (Duyvendak, 1999). In dit citaat wordt werkloosheid in verband gebracht met een 

lage opleiding in combinatie met onvoldoende laaggeschoold werk. Duyvendak is daarmee een van 

de weinigen die in zijn tekst verwijst naar oorzaken en deze niet relateert aan de wijk zelf. 

Een andere, op basis van de analyse, zeldzame opvatting is de volgende: “Interessanter dan de 

schuldvraag is de vraag hoe het wél moet. Op Radio 1 sprak hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen 

fraaie woorden. ‘Onze samenleving vertoont voortdurend de neiging om met regels en plannen de 
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wereld op orde te krijgen, wetende dat de wereld niet op orde te krijgen ís. Maar het bevredigt 

kennelijk de behoefte aan maakbaarheid en controleerbaarheid, die heel diep in ons zit.' Wie meer 

aan de samenleving wil overlaten, moet volgens Frissen de kunst van het nietsdoen beoefenen. 'Dus: 

ons er niet mee bemoeien. En dat kan alleen als we aanvaarden dat van dat nietsdoen het gevolg is 

dat er in de wereld ongelijkheid is; dat er verschil zal ontstaan'” (de Rek, 2013). In dit citaat wordt 

letterlijk, en met de overtuiging dat het ‘fraaie woorden’ zijn, de opvatting van Paul Frissen 

gereproduceerd die een lans breekt voor het accepteren van verschil (Frissen, 2014). Hiermee wordt 

aanstoot gegeven aan een volledig ander oplossingsperspectief, dat al begint bij de 

probleemperceptie. Wanneer wanorde en ongelijkheid zo vanzelfsprekend zouden zijn als dag en 

nacht zou dat hele andere probleemanalyses opleveren.  
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6. KDA: Probleemwijkenbeleid 

 

In dit hoofdstuk is het probleemwijkenbeleid geanalyseerd aan de hand van de ‘objectieve criteria’ 

op basis waarvan de 40 wijken zijn geselecteerd (Vogelaar, 2007a) en het ‘Actieplan Krachtwijken’ 

(VROM, 2007), met ondersteuning van het beleidsoverzicht uit hoofdstuk 2 ‘Dutch society: issues of 

migration, social integration, leisure and the neighbourhood’ van het proefschrift van Peters – Living 

together in multi-ethnic neighbourhoods (Peters, 2011). De hoofdlijnen van het beleid en de 

aannames waarop ze zijn gebaseerd worden onder de aandacht gebracht alsmede de manier waarop 

ze zich verhouden tot de discoursen uit het vorige hoofdstuk. 

 

Indicatoren aandachtswijken 

Minister Ella Vogelaar was van mening dat het voor het ontwikkelen van een effectief beleid 

noodzakelijk is om focus aan te brengen in termen van het aantal wijken. Zij kiest ervoor om het 

beleid toe te spitsen op een selectie van 40 wijken (Vogelaar, 2007b). Om vast te stellen op welke 

wijken het Krachtwijken beleid zich zou gaan focussen is gebruik gemaakt van 18 objectieve criteria 

waaronder zowel ‘harde feiten’ als ‘oordelen van bewoners’ worden verstaan. Met behulp van 

betrouwbare gegevens op postcodeniveau ten aanzien van die criteria is getracht de wijken op te 

sporen waar “een cumulatie van sociale en fysieke problemen en achterstanden” aanwezig is 

(Vogelaar, 2007a). (zie Tabel 1) 

 

Deze tabel geeft een statisch beeld van de factoren die van invloed worden geacht op het bestaan 

van probleemwijken. Daarbij geldt dat aan de thema’s gelijke gewichten worden toegekend voor de 

berekening. De drie ‘harde feiten’ onder sociaaleconomische achterstanden wegen dus even zwaar 

mee als de zeven ‘oordelen van bewoners’ over fysieke problemen (Vogelaar, 2007a). Uit de indeling 

blijkt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen achterstanden en problemen, maar tegelijkertijd 

worden achterstanden geproblematiseerd omdat ze onderdeel zijn van de indicatie van 

probleemwijken. Achterstanden kunnen alleen besproken worden ten opzichte van 

referentiemateriaal, in de regel bepaald door dominante normen. Een kleine, oude of goedkope 

woning wordt gezien als een achterstand alleen niet ten opzichte van een minuscule middeleeuwse 

gratis woning maar wel ten opzichte van een ruim en kostbaar huis. Op dezelfde manier worden een 

laag inkomen en een lage opleiding gestigmatiseerd.  
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Tabel 1 De indicatoren voor de bepaling van de aandachtswijken 

 

 

RIO  = Regionaal Inkomens Onderzoek 

CBS  = Centraal Bureau voor de Statistiek 

SYSWOV  = Woningvoorraadsysteem VROM 

CFV  = Centraal Fonds Volkshuisvesting 

WBO  = Woningbehoefteonderzoek 

WoON  = Woon Onderzoek Nederland 

 

 

Het tweede deel van de tabel gaat specifiek over problemen. Bij punt 7 wordt gevraagd naar 

“bekladding van muren en/of gebouwen, komt dit in uw buurt voor?”. De impliciete aanname die 

wordt gedaan is dat bekladding van muren en/of gebouwen een probleem is. Misschien houdt de 

bewoner in kwestie juist van dit soort straatkunst en/of ervaart hij/zij dit niet als een probleem. De 

vragenlijst is in dit opzicht sturend. Geen enkele keer wordt gevraagd ‘Vindt u dat er sprake is van 

problemen in uw wijk?’. Bij nee, sluit deze vragenlijst af, bij ja, ga door met vraag 2: ‘Wat vindt u 

problematisch in uw woonomgeving?’ 
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Actieplan Krachtwijken 

In het actieplan is achtereenvolgens geschetst hoe er vormgegeven gaat worden aan de 

wijkactieplannen, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn en welke financiële en juridische 

mogelijkheden beschikbaar zijn.  

De criteria die in de vorige paragraaf zijn behandeld vormen het perspectief op basis waarvan 40 

probleemwijken zijn aangewezen. Bewoners laten weten dat ze zichzelf wat hun wijk betreft niet 

altijd in de term probleemwijk herkennen, wat aangeeft dat er inderdaad sprake is van een 

perspectief. Ook uit de zinsnede “De centrale doelstelling van dit Actieplan Krachtwijken is om de 40 

wijken om te vormen tot wijken waar mensen kansen hebben en weer graag wonen” komt dit 

duidelijk naar voren. Er wordt voorbij gegaan aan de mensen die er wél graag wonen en misschien is 

dit een opvatting van de beleidsmakers zelf.  

Over de aandachtswijken (gewijzigde benaming) is in coherentie met de selectiecriteria aan het begin 

van de inleiding van het actieplan geschreven: “Veel wijken hebben een oververtegenwoordiging van 

huishoudens, die in een maatschappelijke achterstandspositie verkeren.” Meteen daarna wordt 

opgemerkt dat: “Het zijn voor het merendeel ook wijken met een onevenredig hoog aantal niet-

westerse allochtonen.” Ondanks het feit dat etniciteit geen onderdeel was van de selectiecriteria 

wordt dit dus wel als een belangrijk kenmerk van de wijken gezien. Deze eigenschappen van de wijk 

worden namelijk direct gelinkt aan een ‘gebrek aan relevante competentie’ en ‘weinig perspectief op 

werk.’  

Over de wijkentoer, waarvan in hoofdstuk 2 verslag wordt gedaan, wordt gezegd dat de 

problematiek door lokale partijen en bewoners nadrukkelijk voor het voetlicht is gebracht. Bij die 

gang van zaken kunnen vraagtekens geplaatst worden omdat inmiddels duidelijk is dat de wijken in 

de eerste plaats zijn aangewezen vanuit een bepaald normatief kader. Met andere woorden, ging de 

minister op bezoek met een open houding of ging ze op zoek naar bevestiging van een 

vooringenomen standpunt? Hoe dan ook, in ‘Hoofdstuk 2: Wijkentoer’ staat dat de ‘rode draad’ is 

beschreven ten aanzien van de problematiek op aangeven van betrokkenen. Wat vervolgens opvalt 

aan het actieplan is de mate waarin het bestaande beleid, projecten, regelingen of andere 

bureaucratische en organisatorische elementen geproblematiseerd worden. Er wordt voornamelijk 

beschreven wat er niet goed is aan de regerende aanpak of initiatieven. “Een samenhangende 

aanpak van problemen ontbreekt”, “Vooral bij de aanpak van sociale problematiek ontbreekt één 

eindverantwoordelijke, waardoor problemen blijven liggen”, “Er bestaat een kloof tussen het 

gemeentelijke beleid en de organisatie van de uitvoering op wijkniveau”, “Ondanks de energie en 

creativiteit van bewoners en lokale professionals lukt het niet aan de aanpak van de ernstigste 

problemen de meeste tijd, geld en zorg te besteden” en ga zo maar door. Dit lijkt erg op de redenaties 
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die we zien in het discours dat gekenmerkt wordt door ‘kritiek op het beleid’. Samengevat 

problematiseren volgens dit document de wijkbewoners zelf dat er een gebrek bestaat aan 

overkoepelende regie en integrale aanpak. Hypothetisch gezien zouden deze statements op naam 

van de wijkbewoners indirect gebruikt kunnen zijn om de wijkenaanpak te legitimeren, die zich laat 

voorstaan op een hoge mate van integraliteit. Want dat is de kerngedachte die in de rest van het 

actieplan expliciet gemaakt wordt; integrale aanpak als reactie op integrale problematiek. De 

problematiek mag dan opgedeeld zijn in verschillende sociale thema’s, constant wordt de 

samenhang ervan benadrukt en gepleit voor samenwerking.  

Per thema (wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid) is een uitgebreide 

opsomming gemaakt van zaken die door de betrokkenen in de wijken zijn aangekaart. Opnieuw valt 

op dat er om de zoveel regels met een vinger naar gebreken in de bestaande beleidsvoering wordt 

gewezen: “Jongeren worden te weinig betrokken bij besluitvorming over de leefbaarheid van de wijk” 

en “Samenwerking en afstemming tussen politie, gemeente, corporatie, school en maatschappelijke 

organisaties verlopen moeizaam”. Daarnaast komt naar voren dat er binnen elk thema, afgezien van 

‘werken’, uit een of meerdere punten een behoefte aan fysieke aanpassingen blijkt. Binnen het 

thema wonen gaat het om de kwaliteit en kwantiteit van voorzieningen maar ook minder voor de 

hand liggende relaties worden gelegd. Bij leren en opgroeien wordt opgemerkt dat “De fysieke staat 

van het gebouw belemmert soms het onderwijs” en “Er is een schrijnend tekort aan voorzieningen, 

zowel gebouwen (ontmoetingsruimten, sportaccommodaties, speelruimte) als ...”. Wat betreft 

integratie “zijn natuurlijke plekken voor ontmoetingen tussen autochtonen en allochtonen schaars” 

en als het gaat om veiligheid mankeert er ook het een en ander aan de omgeving: “In sommige 

wijken zijn veel winkels met een duistere achtergrond, zoals belwinkels, kappers die niet knippen, 

etc.” en “Veel aandachtswijken kennen een wel erg naargeestige openbare ruimte en fysieke 

ingrepen om de veiligheid structureel te verbeteren zijn nodig.” Uit deze statements blijkt dat er 

vanuit verschillende invalshoeken een waarde wordt toegekend aan de fysieke omgeving en dat 

fysieke ingrepen worden aangespoord. Ook dit komt niet onbekend voor na het lezen van het vorige 

hoofdstuk. 

De toon van het actieplan is over het algemeen een stuk genuanceerder dan die van de 

krantenartikelen. Toch springen er opvattingen uit die vanuit de emancipatorische agenda van de 

kritische discoursanalyse controverse oproepen. Een voorbeeld daarvan is het volgende citaat:  

“De goedkope woningvoorraad heeft de afgelopen decennia gezorgd voor een instroom van 

laagopgeleide huishoudens, vaak met een niet-westerse achtergrond. Veel achterblijvers in de wijk 

hebben hun wijk zien veranderen en ervaren de nieuwe situatie als bedreigend. Ontmoetingen met 

andere bewoners nemen af.” Al wordt het niet letterlijk vermeld, het is zeer aannemelijk dat dit 
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vanuit het perspectief van blanke bewoners is verwoord, waarmee de belangen van de niet-westerse 

wijkbewoner achterwege worden gelaten. Daarnaast wordt er gezegd dat de achterblijvers de 

situatie als bedreigend ervaren en daarop aansluitend wordt gesteld dat ontmoetingen met andere 

bewoners afnemen. Het laatste wordt gepresenteerd als een gevolg van het eerste, waarmee andere 

verklaringen voor de afname van ontmoetingen worden uitgesloten.  

Een andere in het oog springende alinea is deze: “Het is zaak de goede wil, die bij bewoners en veel 

partijen in de wijken écht voelbaar is, nu niet te verliezen maar om te zetten in een gezamenlijke 

koers en een breed gedragen aanpak en de belemmeringen die zich hierbij voordoen te doorbreken.” 

Het lijkt of er vanuit een positief uitgangspunt, namelijk de aanwezige goede wil, zal worden 

gehandeld. Echter blijkt ook dat er verwacht wordt dat zich bij overgaan tot het ‘varen van een 

gezamenlijke koers’ en ‘breed gedragen aanpak’ belemmeringen zullen voordoen. Het voornemen is 

om die belemmeringen te doorbreken. Met andere woorden, ‘we zijn blij dat er een aantal mensen 

met ons mee dezelfde deugdelijke koers willen varen, daar maken we dankbaar gebruik van, maar 

wie toch tegen de stroom in gaat zullen we forceren om te draaien.’ Dit heeft veel weg van een 

paternalistisch denkbeeld (Frissen, 2014).  

Ten slotte roept deze formulering over de doelstellingen van het actieplan vragen op: “De komende 

jaren moeten daarbij wel de eerste resultaten voor de bewoners zichtbaar en merkbaar zijn. In 2011 

zullen de bereikte resultaten over de totale kabinetsperiode inzichtelijk worden gemaakt.” Door 

zichtbaarheid in verband te brengen met de kabinetsperiode kan het idee ontstaan dat 

zichtbaarheid, behalve voor de bewoners, belangrijk is voor het kabinet. 

 

Hoe de wijkenaanpak wordt georganiseerd komt aan bod in hoofdstuk 3 en 4 van het actieplan. 

Daarin is hoofdzakelijk benadrukt dat het gaat om samenwerking en open communicatie tussen alle 

betrokken actoren, waaronder ook het Rijk en de Provincie. In ‘charters’ zijn afspraken opgeschreven 

over een partnerschap tussen het Rijk en de steden en de manier waarop men toewerkt naar 

doelstellingen ten aanzien van de vijf thema’s. De focus ligt op het verbeteren van de sociale, 

economische en fysieke situatie in de wijken. Het is de bedoeling dat het goede woon-, werk-, leer- 

en leefomgevingen zijn. Er zijn budgetten voor allerhande sociale initiatieven en investeringen in 

allerlei domeinen. Een greep daaruit zijn de microkredieten voor startende ondernemers, 

ondersteuning van sportverenigingen en de beschikbaarheidstelling van 500 extra wijkagenten.  

Steeds wordt de samenhang en integraliteit van de programma’s benadrukt. Toch wordt dit in zijn 

geheel overschaduwd door beleid op een wijk-overstijgend niveau. Zoals blijkt uit de 

selectieprocedure en de inleiding van het actieplan wordt in eerste instantie de concentratie van 

huishoudens met een maatschappelijke achterstand en een hoge concentratie van niet-westerse 
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allochtonen als kernkarakteristiek van de probleemwijken ervaren. Dat beleidsmakers (etnische) 

segregatie in toenemende mate als een bedreiging voor sociale cohesie beschouwen wordt ook 

bevestigd door Bolt et al. (Bolt et al., 2009). Op nationaal beleidsniveau wordt daarom getracht om 

deze concentraties te veranderen door middel van herstructurering en social-mixing (Blokland and 

van Eijk, 2010; Bolt et al., 2009; Bolt and van Kempen, 2009; Kruythoff, 2003).  

Daarnaast is er de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de ‘Rotterdamwet’, die 

het mogelijk maakt om mensen voor een periode van 20 jaar op basis van hun inkomen te weren uit 

bepaalde gebieden in de steden. Ook hiermee wordt gepoogd concentraties tegen te gaan 

(Rijksoverheid, 2015). Deze concepten domineren vanwege hun grote structurele impact boven de 

lokale, integrale aanpak en hebben verband met het discours waarin allochtonen worden 

gestigmatiseerd.  
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7. Conclusie 

 

In de conclusie zijn de bevindingen van het onderzoek samengevat en wordt antwoord gegeven op 

de hoofvraag “Welke discoursen kleuren de discussieruimte tussen probleemwijken, de politieke 

agenda en het beleid en in hoeverre legitimeren elementen van deze discoursen het beleid?” Aan de 

hand van deze vraag is het doel nagestreefd om inzichtelijk te maken welke uiteenlopende 

denkbeelden er bestaan over probleemwijkenbeleid waarbij de perceptie van het probleem nauw 

samenhangt met de voorkeur voor de oplossing. Ten tweede is op basis daarvan geïllustreerd dat ook 

beleidsmakers zich in een bepaald discours bevinden en/of dat beleidsontwikkeling onder invloed 

staat van discoursen. Tenslotte kan daarmee iets gezegd worden over de aard en de effectiviteit van 

het huidige beleid. 

 

Om inzichtelijk te maken welke discoursen de discussieruimte tussen probleemwijken, de politieke 

agenda en het beleid kleuren is een snede van deze discussie onderzocht. Met een kritisch 

discoursanalytisch-perspectief, zoals is beschreven in het theoretisch kader, is gekeken naar 23 

artikelen uit De Volkskrant. Hieruit zijn vier discoursen gedestilleerd.  

Het eerste discours wordt gekenmerkt door de opvatting dat het beleid niet goed functioneert waar 

het de aanpak van probleemwijken betreft. Een verbetering van de situatie kan slechts worden 

bereikt door middel van een verandering in het beleid, is de daarop aansluitende veronderstelling. 

Door het beleid zelf als problematisch te beschouwen en als uitgangspunt te nemen ontstaat er in de 

discussie tevens een grote afstand tot de individuen waarop het beleid betrekking heeft.  

De stigmatisatie van allochtonen is bepalend voor het tweede discours. Gelijkgestemdheid over het 

feit dat het concentraties allochtonen zijn die het probleem veroorzaken leidt ertoe dat het 

verminderen van deze concentraties als de enige werkzame oplossing wordt gezien, bijvoorbeeld 

door middel van herstructurering. Binnen deze logica is er weinig ruimte voor andere opvattingen. 

Ook in het derde discours is er een prominente rol weggelegd voor herstructurering. Binnen dit 

discours wordt de wijk gezien als een stuk slecht DNA dat louter ellende voortbrengt. Twee reacties 

lijken binnen dit kader mogelijk; of je verhuist en laat de wijk zo ver mogelijk achter je, of de 

samenstelling van de wijk moet aangepast worden. 

Als vierde en laatste is gesteld dat in een bepaald gedeelte van de discussie de perceptie van de 

problematiek sociaaleconomisch van aard is en dat er een bepaalde integraliteit wordt opgezocht in 

zowel probleem- als aanpakbeschrijving. Ook lijkt er een voorkeur gegeven te worden aan sociale en 

culturele maatregelen (boven andere opties zoals de wijk opknappen). In dit discours wordt de 
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probleemwijk gezien als een casco waarbinnen een veelzijdige problematiek plaatsvindt die een 

integrale aanpak behoeft. 

 

Om te kunnen bepalen in hoeverre deze discoursen, of elementen van deze discoursen het beleid 

legitimeren is ook het probleemwijkenbeleid nader bestudeerd. Opnieuw is gebruikt gemaakt van 

theorie over kritische discoursanalyse.  

 

Wat ten eerste opvalt aan de beleidsdocumenten is het normatieve perspectief waarmee 

probleemwijken worden geïdentificeerd. Wijken met een economische en fysieke status die afwijkt 

van een norm die bestuurders en beleidsmakers als fatsoenlijk beschouwen, worden uit de totale 

stedelijke bezetting van Nederland gefilterd. Je kan wellicht denken aan een houten mal die geen 

ruimte laat voor afwijkende geometrische vormen. 

Vervolgens wordt duidelijk dat vooral het ‘onevenredig hoge aantal allochtonen’ in deze wijken als 

problematisch wordt beschouwd. Een opvatting die correspondeert met en bijdraagt aan de 

stigmatisatie van allochtonen zoals we die in de discussieanalyse hebben gezien. Of, andersom 

gezien, een opvatting waarin een discours uit de discussie wordt gereflecteerd.  

Wat ook uit het actieplan krachtwijken (VROM, 2007) springt is de onvrede over het beleid of 

projecten die in gang zijn. Steeds wordt daarbij benadrukt, voor een groot deel op naam van de 

probleemwijkbewoners zelf, dat er meer behoefte is aan samenwerking en een integrale aanpak. 

Hiermee lijkt zowel aansluiting gevonden te worden bij het discours dat is gekenmerkt door kritiek op 

het beleid, alsmede een legitimatie opgebouwd te worden voor de eigen interventies. 

Tot slot wordt er van twee kanten op herstructurering en social-mixing aangestuurd. In het ene geval 

vanwege de meervoudige waarden die worden toegekend aan de fysieke staat van de buurt, zoals 

met stellingen als deze: “Veel aandachtswijken kennen een wel erg naargeestige openbare ruimte en 

fysieke ingrepen om de veiligheid structureel te verbeteren zijn nodig.” En anderzijds vanuit de 

overtuiging dat concentraties van kansarmen en allochtonen schadelijk zijn en moeten worden 

doorbroken. Ook deze redenaties reflecteren discoursen uit de discussie. Gelijkenis is er met de 

perceptie van problemen als gevolg van ‘een slechte buurt’ (discours) en ook aan de roep om 

homogene groepen te doorbreken zoals in het discours ‘stigmatisatie van allochtonen’ wordt gehoor 

gegeven. De ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ is een goed voorbeeld van 

hoe zulke aannames een juridische status kunnen krijgen (Rijksoverheid, 2015). 

 

De afwijkende benaderingen, zoals beschreven in de laatste paragraaf van hoofdstuk 5, komen net zo 

min voor in het beleid als in de discussie. 
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8. Discussie 

 

In dit hoofdstuk zal ten eerste aan de orde komen welke limitaties de gebruikte methode met zich 

meebrengt en wat dat betekent voor de resultaten. Daarna zullen de bevindingen van deze thesis 

bediscussieerd worden door ze in verband te brengen met wetenschappelijke literatuur. 

 

Limitaties onderzoek 

Met de analyse zoals beschreven in hoofdstuk 5 ‘KDA: De discussie over probleemwijken,’ is gepoogd 

een beeld te scheppen van de discoursen die onderdeel zijn van deze discussie. Vanwege de 

afbakening van de analyse, slecht één discursief medium (De Volkskrant) en een beperkt aantal 

artikelen (23) kan alleen van een grove indicatie worden gesproken. Daarnaast moet een 

kanttekening geplaatst worden bij de actualiteit van de discoursen aangezien de artikelen uit 

meerdere jaargangen komen variërend van 1999 tot 2013 en discoursen veranderen door de tijd. Om 

een representatiever beeld van de discussie te benaderen zou de analyse zowel kwantitatief als 

kwalitatief uitgebreid moeten worden, door materiaal uit diverse media te gebruiken. 

De analyse zoals weergegeven in hoofdstuk 6 ‘KDA: Probleemwijkenbeleid’ is ook beperkt vanwege 

zijn omvang. Om een gedetailleerder beeld te verkrijgen zouden meerdere beleidsdocumenten, zoals 

wijkplannen en ook juridische documenten, bekeken moeten worden. 

Daarnaast geldt dat de bevindingen sterk afhankelijk zijn van mijn eigen interpretatie. Dit heeft 

invloed op de structuur van de analyse en de identificatie van discoursen. Andere keuzes hadden tot 

andere uitkomsten kunnen leiden. Om die reden is getracht de analyse zo transparant mogelijk weer 

te geven. 

 

Literatuurdiscussie 

Uit de analyse (hoofdstuk 5 en 6) alsmede uit wetenschappelijke literatuur beklijft de aandacht voor 

ruimtelijke concentraties van kansarmen en allochtonen als zijnde problematisch, en het 

herstructureren van deze wijken als reactie daarop. Deze dominante dialoog staat daarom centraal in 

dit onderdeel. 

 

Al in 1995 publiceerde het SCP in een rapport over etnische minderheden dat de concentratie en 

segregatie van allochtonen bij een aanzienlijk gedeelte van de bevolking geen goede naam heeft. “Ze 

worden geassocieerd met sociale achteruitgang, verloedering en criminaliteit. De segregatie van de 

allochtone bevolking wordt niet zelden beschouwd als een sociaal probleem waar de overheid ‘iets 
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aan moet doen’” (SCP, 1995). Dit denkbeeld kwam vervolgens sterk terug in de Nota stedelijke 

vernieuwing (VROM, 1997) en ook twee decennia later is het idee dat concentraties doorbroken 

moeten worden gemeengoed onder beleidsmakers.  

Etnische segregatie wordt veelal als problematisch beschouwd (Bolt et al., 2009; Bolt and van 

Kempen, 2009). Segregatie zou negatieve consequenties hebben voor de integratie van niet-

Nederlanders. Het zou gepaard gaan met een cumulatie van sociale problemen en scherpe etnische 

scheidingslijnen zouden steeds zichtbaarder worden. Daarnaast veronderstelt men dat de 

concentratie van etnische groepen belemmerend werkt ten aanzien van de contactmogelijkheden 

tussen groepen van verschillende etnische achtergronden, wat indirect de kansen van allochtonen in 

de Nederlandse maatschappij vermindert (Justitie, 2005). Beleidsmakers beschouwen etnische 

segregatie daarmee als een bedreiging voor sociale cohesie (Bolt et al., 2009). Ook zijn concentraties 

van kansarmen en allochtonen in de steden onwenselijk binnen de visie dat de stad een plek moet 

zijn waar hoogopgeleide- en creatieve mensen graag willen wonen en kansarmen en allochtonen zijn 

vaak niet in deze sociale categorie opgenomen (Peters, 2011). Over deze veronderstellingen schrijven 

Bolt et al. het volgende: “The policy philosophy that concentrations of low-income households and 

ethnic minorities are harmful for the people living in such concentrations is based on thin empirical 

grounds” (Bolt et al., 2009). 

 

Desalniettemin werd er gezocht naar een beleidsantwoord op segregatie en dat is gevonden in het 

actief veranderen van de eenzijdige bevolkingssamenstelling (social-mixing) door middel van 

herstructurering van de desbetreffende wijken. Sociale huurwoningen werden opgewaardeerd naar 

koopwoningen, oude huurwoningen werden selectief gesloopt en daarvoor in de plaats kwamen 

woningen uit een duurder segment (Bolt and van Kempen, 2009; Van Beckhoven and van Kempen, 

2003; VROM, 1997). Dit resulteert idealiter in de komst van huishoudens met midden- en hogere 

inkomens die in alle opzichten een rolmodel vervullen en een toevoeging zijn voor het sociale 

netwerk van huishoudens met lage inkomens (VROM, 1997). Beschreven wordt dat beleidsmakers 

van mening zijn dat stedelijke herstructurering zowel de fysieke kwaliteit van, als de sociale cohesie 

in de wijk zou moeten bevorderen (Peters, 2011). Over het algemeen zou dat moeten resulteren in 

een betere reputatie van de wijk (Dekker and Bolt, 2005). 

 

Het is frappant dat deze denkbeelden en aannames – kortweg: (etnische) segregatie is het 

voornaamste probleem en herstructureren de meest voor de hand liggende oplossing - in de 

afgelopen jaren zijn blijven staan want op basis van wetenschappelijke onderzoeken wordt dit vanuit 

meerdere invalshoeken onder druk gezet.  
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Een groot aantal wetenschappers plaatst vraagtekens bij de vermeende effectiviteit van 

herstructureren en social-mixing (bijv. van Kempen and Bolt, 2009; Kruythoff, 2003; SCP, 2007). 

Manley et al. stellen dat er te weinig bewijs is voor het bestaan van ‘neighbourhood effects’ 

(buurteffecten) (Manley et al., 2011). Buurteffecten kunnen simpelweg geduid worden als ‘de 

ruimtelijke besmettelijkheid van problemen of successen’. Als hier geen sprake van is verdwijnt het 

nut van het mixen van verschillende sociale klassen dat is gebaseerd op het idee dat mensen elkaar 

op positieve dan wel negatieve wijze beïnvloeden. Uit ander onderzoek en beleidsevaluaties is 

gebleken dat de effecten van herstructurering op de fysieke en sociale samenstelling van de wijk zeer 

beperkt zijn (SCP, 2007; Peters, 2011). En als het überhaupt leidt tot een verandering in de 

bevolkingssamenstelling is het de vraag in hoeverre dat de contacten tussen bewoners beïnvloedt. 

Onderzoekers concluderen namelijk dat het aanbieden van een diversiteit aan huizen nauwelijks leidt 

tot nieuwe contacten tussen autochtonen en allochtonen (VROM, 2000).  

Ook is er onderzoek waaruit blijkt dat clustering van etnische groepen juist positieve effecten heeft 

omdat het bevorderend werkt op het welzijn en andere sociale aspecten binnen die groepen (Bolt et 

al., 1998; Bolt and van Kempen, 2003; Özuëkren and van Kempen, 2002). 

 

Het is in de eerste plaats dus niet duidelijk of problemen en negatieve aspecten terecht worden 

toegeschreven aan (etnische) segregatie en daarnaast is het de vraag of met herstructurering wel het 

beoogde effect wordt verkregen. 
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Epiloog 

 

Als prominente onderdelen van het huidige beleid - herstructurering en social-mixing, opknappen en 

opleuken van buurten met als doel de ‘leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten en 

achterstanden weg te werken’ - dan niet gebaseerd zijn op (wetenschappelijk) bewezen oorzaak-

gevolg of interventie-effect relaties, of beleid in ieder geval niet gevoelig is voor afwijkende 

wetenschappelijke standpunten; welke factoren beïnvloeden het beleid dan wel? Liggen er andere 

motieven aan ten grondslag? 

 

Uit de analyse komt naar voren dat probleemindicatie ten zeerste perceptie-afhankelijk is. De 

normatieve visie op een vraagstuk lijkt van grote invloed op de omgang ermee. Gaat de vlieger van 

Paul Frissen op en laten wij onze probleemperceptie vooral sturen door ons verlangen naar gelijkheid 

en normaliteit? “Van de Franse filosoof Michel Foucault weten we dat in het dominante discours de 

normaliteit wordt geproduceerd. Het is de meerderheid die de normaliteit definieert en die het 

verschil en de afwijking als problematische verstoringen van het dominante discours uitsluit” (Frissen, 

2014). 

 

Of legt Jan Willem Duyvendak de vinger op de zere plek met zijn stelling: “De wijkaanpak gaat nu uit 

van zeer uitgesproken - maar niettemin vaak impliciete - ideeën over de multiculturele samenleving. 

Want de doelen van de wijkaanpak zijn 'anti-groep', dat wil zeggen: men is tegen welke 'concentratie' 

van minderheden dan ook (want concentraties zijn per definitie een probleem). Misschien is dit wel 

een van de onderliggende redenen waarom de wijkaanpak zo populair is: groepsvorming kan worden 

tegengegaan zonder het al te expliciet over groepen te hebben.” (Duyvendak, 1999) 

 

Gezien het grote aantal fysieke interventies dat door de jaren heen het beleid kenmerkt, is het ook 

geen grote stap om je te verbeelden dat er aan bepaalde discoursen een economisch motief ten 

grondslag ligt. Is het verdienmodel wellicht doorslaggevend in belangrijke keuzes binnen de ruimte 

die het probleemwijkenbeleid biedt? 

 

Beleid lijkt hoe dan ook veel meer te gaan over de mensen die het beleid maken dan de mensen aan 

wiens adres het wordt afgeleverd. Staan in plaats van oorzaken of individuen de perceptie en de 

misschien wel dubbelzinnige motieven van de beleidsmaker centraal? Zou het niet goed zijn om 

openlijker te bespreken wiens doelen het beleid dient en welke normen en waarden gehanteerd 

worden? 
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Bijlagen 

 

A) Voorbeeldartikel 

 

Tekst artikel 

Persoonlijke aantekeningen 

Opvallende zinnen 

 

Spreid Marokkaanse Gezinnen 

Hans Werdmölder – 31 mei 2005  

 

Aanhoudend wangedrag van Marokkaanse jongeren heeft autochtonen terecht wrokkig gemaakt. 

Maar Nederland liet zelf uit angst voor discriminatie, forse probleemwijken ontstaan....  

Ik heb niets met je maken,'ik luister alleen naar Allah en mijn vader', krijgen agenten in Gouda of in 

Amsterdam-West te horen. Al meer dan twintig jaar bijten politieagenten, hulpverleners, 

jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, bestuurders en beleidsmakers hun tanden stuk op het 

probleem van criminele Marokkaanse jongeren. In feite zijn de problemen groter geworden, mede 

als gevolg van de concentratie van allochtone gezinnen in bepaalde flats en wijken van de grote 

steden. 

Waarom werkt de concentratie van allochtone gezinnen de problemen in de hand?  ‘Hun tanden 

stukbijten op het probleem van criminele Marokkaanse jongeren’ klinkt als een hardnekkig 

onoplosbaar probleem.  

Er is wel degelijk reden voor autochtoon ongemak en ressentiment, veroorzaakt door het criminele 

en hinderlijke gedrag van een deel van de Marokkaanse jeugd. Veel burgers hebben het idee dat de 

politie te weinig doet en de overheid zich te verzoenend opstelt. De Marokkaanse jongens klagen op 

hun beurt over zoveel negatieve media-aandacht. Niets drijft groepen zo uit elkaar als criminaliteit en 

aanstootgevend gedrag. En een negatief stigma ontstaat niet zomaar, het wordt continu gevoed door 

reële voorbeelden van criminele misstanden onder met name Marokkaanse jongens. Ons huidige 

rechtssysteem lijkt echter niet te zijn toegesneden op strakke grenzen en de consequente 

benadering die een bepaalde categorie jongeren nodig heeft. Zowel ouders als jongeren vinden onze 
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politie te soft. Negen van de tien ondervraagde Marokkaanse jongens menen dat direct en 

consequent straffen de beste aanpak is.  

Door te zeggen dat 9 van de 10 ondervraagde Marokkaanse jongens menen dat er harder gestraft 

moet worden legitimeert de schrijver dat hij openlijk uitkomt voor een strengere benadering van wat 

hij noemt ‘een bepaalde categorie jongeren’. Zo van, “ze vragen er zelf om! Er is dus geen enkele 

reden meer om het niet te doen.” 

De Marokkaanse gemeenschap moet bovendien meer afstand nemen van het 'slachtofferdenken' en 

een groter zelfreinigend vermogen ontwikkelen. In mijn boek Marokkaanse lieverdjes pleit ik voor 

actieve en verplichte opvoedingsondersteuning. Ook ben ik voorstander van een straf die 

Marokkaanse ouders al jaren met enig succes toepassen: tijdelijke verwijdering uit Nederland. Het is 

opvallend hoe het gedrag van Marokkaanse probleemjongens op slag verandert wanneer zij voet op 

Marokkaanse bodem hebben gezet. De schaamtevolle confrontatie met familie en bekenden werkt 

als een therapeutische schok en kan zo zeer effectief zijn. De jongeren realiseren zich ook hier veel 

meer kansen te hebben. Bij terugkomst in Nederland zullen de jongeren goed moeten worden 

opgevangen. 

Dus de zogenaamde Marokkaanse lieverdjes moeten zich maar eens even beseffen hoe goed ze het 

wel niet hebben in Nederland, en dan verder gewoon hun bakkes houden en zich een potje gaan 

schamen? In deze alinea plaats de schrijver niet alleen de Nederlander boven de Nederlandse 

Marokkaan, maar ook Nederland boven Marokko. Ik vraag mij af hoe een Marokkaan zich welkom 

kan voelen in Nederland als hij zo benaderd word. 

In mijn boek stel ik tevens vast hoe desastreus de situatie is wanneer laagopgeleide Marokkanen, 

vaak afkomstig uit arme en analfabete gezinnen, geconcentreerd bij elkaar wonen. Marokkaanse 

kinderen groeien op in buurten zonder de natuurlijke omgang met Nederlandse autochtone 

kinderen. Hun 'transnationale ruimte' wordt gevuld door familie, vrienden en landgenoten. In deze 

wijken heeft een witte vlucht plaats gevonden. Het niveau van veel Marokkaanse leerlingen op 

zwarte scholen is bedroevend laag en de schooluitval is hoog. De hang naar het geloof wordt alleen 

maar sterker. Het sociale en culturele isolement wordt bovendien in de hand gewerkt door de vele 

schotels die zijn gericht op Arabische of Turkse zenders. Schotelcity wordt zo'n wijk typerend 

genoemd. Het niet kunnen communiceren in de Nederlandse taal en de scheiding der geesten 

bevordert het onderlinge wantrouwen, de haat in de straat en de criminaliteit. 

Oorzaak: het niet kunnen communiceren in de Nederlandse taal en de scheiding der geesten 

Probleem: wantrouwen, haat in de straat en criminaliteit. Niet integreren wordt hier als oorzaak voor 
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problemen gezien, maar waarom is dat dan zo? Waarom kunnen mensen die niet integreren niet 

gewoon in vrede samenleven volgens de schrijver? Ik vraag me of dat wel een causaal verband is 

Om de concentratie van allochtone leerlingen met leerachterstanden weg te werken en de integratie 

te bevorderen, hanteren diverse scholen wachtlijsten voor allochtone kinderen. Dit mag absoluut 

niet, luidde onlangs de reactie van de Onderwijsraad, het hoogste adviescollege van de minister van 

Onderwijs. Volgens deze raad mogen schoolbesturen hun leerlingen niet selecteren op grond van 

etnische afkomst. Selectie op basis van 'taalachterstanden' mag wel. Het Nederlandse Juristen 

Comité voor de Mensenrechten (NJCM) meent dat het laatste ook discriminatie oplevert. Immers, 

een onevenredig aandeel leerlingen van allochtone afkomst heeft leerachterstanden. Hierdoor wordt 

de keuzevrijheid van allochtone leerlingen beperkt. Eerder dit jaar verbood de Commissie Gelijke 

Behandeling om deze reden de schoolbesturen in de gemeente Tiel en IJmuiden een 

quoteringsbeleid te voeren. Naar het oordeel van de Commissie dient het hanteren van wachtlijsten 

voor scholen eerder te worden beschouwd als het opwerpen van obstakels dan als een legitieme 

mogelijkheid van voorkeursbeleid . 

INTERESSANT: Het selecteren van leerlingen op basis van etnische afkomst, met als doel de 

concentratie van allochtone leerlingen met leerachterstanden weg te werken en de integratie te 

bevorderen, mag absoluut niet! Gek dat tegelijkertijd wél een beleid gevoerd mag worden met als 

doel de concentratie van allochtonen te beïnvloeden. 

Deze discussie is in feite een herhaling van zetten uit het begin van de jaren tachtig. Al in 1982 werd 

gepleit voor een spreidingsbeleid in de volkshuisvesting. Het was, opmerkelijk genoeg, de ex-minister 

en PvdA'er André van der Louw die een groot voorstander was van spreiding van etnische 

minderheden. Bepaalde woningbouwcorporaties voerden al een zogenaamd 'portiekbeleid', zodat 

niet te veel buitenlandse gezinnen bij elkaar kwamen te wonen. Het deconcentratiebeleid kwam 

echter niet van de grond. De angst van politici en beleidsmakers om in te grijpen, gecombineerd met 

positief denken tegen beter weten in, heeft geleid tot een witte vlucht en, indirect, tot 

probleemwijken. 

Geformuleerd op een wijze die insinueert dat iedereen had kunnen voorzien dat er probleemwijken 

ontstaan als je allochtonen niet controleert, beperkt, dwingt of reguleert. En dat het naïef is om te 

denken dat allochtonen geen problemen veroorzaken. Buitengewoon racistisch. Waarom worden er 

geen vragen gesteld bij de ‘witte vlucht’? Is het niet een oer-Hollandse bekrompenheid die ervoor 

zorgt dat de autochtone Nederlander niet wil integreren? ‘Wat de boer niet kent dat eet ie niet’ is 
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misschien wel een probleem in plaats van een stukje cultuur. 

De situatie is nu nog veel dringender dan twintig jaar geleden. Het wordt hoog tijd dat het NCJM en 

de Commissie Gelijke Behandeling niet langer praktische en effectieve oplossingen in de weg staan. 

Het zogenaamde antidiscriminatiebeleid bevordert namelijk de segregatie en achterstanden van 

allochtonen. Dus het antidiscriminatiebeleid beïnvloedt allochtonen alleen maar negatief en staat 

een praktische en effectieve oplossing in de weg. Moet er dan een discriminatiebeleid gevoerd 

worden? De Commissie Gelijke Behandeling vindt de schrijver in ieder geval maar een lastige 

blokkade voor iets anders ... 

 

Samenvattend: 

Probleem is wantrouwen, haat in de straat en criminaliteit en vooral, criminele Marokkaanse 

jongeren. Oorzaak ligt bij het niet integreren van Marokkaanse jongeren: het niet kunnen 

communiceren in de Nederlandse taal en de scheiding der geesten (maar wat integratie precies kan 

doen, en hoe, wordt niet uitgelegd), en dat het slechte gedrag van de jongeren niet streng genoeg 

wordt aangepakt. 

Oplossing: “De Marokkaanse gemeenschap moet stoppen met ‘slachtofferdenken’ en een groter 

zelfreinigend vermogen ontwikkelen.” Marokkaanse jongeren moet harder en consequenter gestraft 

worden & ze tijdelijk uit Nederland ‘verwijderen’ zodat ze meer waardering krijgen voor ons land en 

zichzelf bewust worden van hun onredelijke gedrag. Overall: de concentratie van de Marokkaanse 

gezinnen moet verdund worden. 

Weinig samenhang, weinig logische relaties tussen oorzaak, probleem en oplossing, maar wel heel 

veel discriminerende, slecht onderbouwde, opvattingen. 
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B) Analyseoverzicht 

 
Kritiek op het beleid 
Stigmatisatie van allochtonen 

 Een slechte buurt
 Een cumulatie van problemen

 

Artikel Probleem Oplossing 
 
Geef wijk niet de 
schuld van 
achterstand 
(Duyvendak, 1999) 

 
Werkloosheid 
Armoede 
Eenzaamheid 
Lage opleiding 
Hoog % uitkeringsgerechtigden 

Categoraal (groeps)beleid op die 
terreinen waar het nodig zou zijn: 
arbeid, scholing, criminaliteit 

De onnodige angst 
voor het getto  
(Klein, 2000) 

Concentraties kansarmen en 
 allochtonen

“de vinger aan de pols houden” 

Doorbreek de 
segregatie  
(van Dam, 2004) 

Segregatie van allochtonen in grote 
steden 

Het verspreiden van allochtonen 
d.m.v. herstructurering: erin > 
autochtone starters, eruit > 
allochtonen (naar autochtone 
buitenwijken of randgemeenten) 

Sociale kwestie 
(van Dam, 2005) 

Te grote concentratie niet-westerse 
allochtonen in een wijk 

Verminderen van de concentratie 
allochtonen 

Spreid Marokkaanse 
gezinnen 
(Werdmölder, 2005) 

Wantrouwen, haat in de straat, 
> criminele Marokkaanse criminaliteit 

jongeren 

Consequenter straffen 
(criminaliteit) 
Waardering voor NL kweken bij 
Marokkaanse jongeren d.m.v. 
tijdelijk terugsturen naar hun eigen 
land 
Concentratie Marokkaanse 
gezinnen verdunnen 

De ene wijk 
verbetert, die 
ernaast verloedert 
(Meerhof, 2008) 

Waterbed-effecten van een wijk-
selectief beleid zoals het 
krachtwijkenbeleid 

Meer wijken in het programma 
betrekken  
Allochtonen spreiden d.m.v. info 
verhuismogelijkheden en slim 
toewijzingsbeleid 

Prikkel allochtonen 
tot betere 
woonkeuze 
(van Ophoven, 2009) 

Achterstandswijken Het actief verlaten van 
achterstandswijken 

Wijk knapt op van 
koopwoning 
(Meerhof, 2011) 

-  
beleidsevaluatiebeschrijving 

Herstructurering (slopen en 
bouwen) 
Verkoop van sociale huurwoningen 

Gemengde gevoelens 
(van Hulten, 2011) 

- Social mixing 

Probleemwijk moet 
worden ontloederd 
(van Dam, 2013) 

Concentraties van mensen met 
problemen 

Voorkomen dat concentraties van 
mensen met problemen ontstaan 
d.m.v. woonbeleid 
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Geforceerde 
integratie werkt niet 
(Stadtman, 2013) 

De daadwerkelijk situatie wordt te 
veel ontkend (verhullend taalgebruik) 
Deugdelijke analyse van vraagstuk 
ontbreekt 

Beleid baseren op (degelijk) 
wetenschappelijk onderzoek en 
feiten 

Vogelaaraanpak 
heeft juist erger 
voorkomen 
Goverde, 2013) 

Beleid wordt niet lang genoeg 
doorgezet/volgehouden 

Doorgaan op de ingeslagen weg, 
schepje erbovenop 

Beter dan een getto 
(du Pré, 2011) 

- Structureel investeren in 
huisvesting 
Herstructureren 

VVD Den Haag wil 
‘kansarmen-stop’ 
voor de stad  
(Wanders, 2011) 

Leefbaarheid in wijken 
Kansarmen 
Migranten die de NL taal niet goed 
spreken 

Kansarmen weren uit de wijk 
Woningen alleen beschikbaar 
maken voor NL sprekenden met 
een X inkomen 

Schouderklopjes en 
statistieken 
(Tonkens, 2010) 

Een gat tussen de statistieken en hoe 
het daadwerkelijk gaat met de wijk: 
Slechte cito-scores, fysieke staat v/d 
wijk, werklozen, weinig contacten 
tussen bevolkingsgroepen 

- 

Wenswijken 
(de Rek, 2013) 

De mislukking van het Vogelaarbeleid Niets doen en accepteren dat er 
verschil zal ontstaan, dat er in de 
wereld ongelijkheid is 

Eet je slim, dus koken 
we op school 
(Dirks, 2013) 

Armoede 
Geweld op straat 
Angst 
Overgewicht 

Goede scholing,  
Tuinieren 
Koken 
Filosoferen 
Judoën 

Onbewezen dat de 
buurtbarbecue 
bijdraagt aan een 
leefbaarder wijk 
(Huisman, 2013) 

Dat er te veel geld gaat naar ‘vage 
leefbaarheidsprojecten’ die geen 
wetenschappelijke onderbouwing of 
bewijs hebben (en niet werken) 

Investeren in projecten die wél 
bewezen werken 

Rotterdam wil 
uitbreiding wet om 
verpaupering tegen 
te gaan 
(Bakker, 2012) 

De verloedering van 
achterstandswijken 
Malafide huiseigenaren 
Overbewoning 
Hennepteelt 
Vuilnis in tuinen 
Straten vol werkloosheid 
Taalachterstand 

Uitbreiding Rotterdamwet 
o.d.z. geen tijdrovende 
wetgevingstrajecten, maar direct 
aan de slag 

Het is er al leuker en 
veel veiliger 
(Huisman, 2011) 

Hoge criminaliteit onder Marokkaanse 
jongeren 
Veel schooluitval 
Taalachterstanden 
Gebrekkige integratie 
Hoge werkloosheid 
Veel geïsoleerde vrouwen 
Veel probleemgezinnen 
 

-  
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Allochtone kinderen 
leren hoe leuk sport 
is 
(Bruin, 2008) 

- Sportles “als mensen beter in hun 
vel zitten en hun kinderen gaan 
goed, heeft dat effect op de buurt, 
en op de waarde van het vastgoed” 

Wijkaanpak is veel 
meer dan slopen en 
bouwen 
(Vogelaar, 2008) 

- Een brede aanpak, investeren in 
bewoners: 
Educatie 
Inburgering 
Economische activiteit 
Veiligheid 
Woningen opknappen 

Den Haag trekt 11 
miljoen extra uit voor 
Schilderswijk 
(Dirks, 2012) 

Overlast van jongeren 
Vervuiling 
Risico gezinnen 
Scholieren zonder diploma 
Criminaliteit 
Bijstandmensen 
Taalachterstanden 

Meer leerplichtambtenaren 
Straten opknappen 
Woningen renoveren/nieuwbouw 
Onderwijs (investeren) 
Hulp aan kwetsbare gezinnen 
Economie (investeren) 
Werkgelegenheid (investeren) 

 

 

 

 


